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Kierunki Liceum
Liceum klasa biologiczno—chemiczna
Dlaczego do klasy biologicznochemicznej ?

• u zyskujemy dobr e loka ty w k onkursach i olimpiadach przyrodniczych
• dysponujemy doświadczoną ka drą nau czycieli
• organizujemy liczne i
atrak cyjne wyjazdy edu kacyjne.

Przygotuje Cię do studiowania na
najbardziej prestiżowych kierunkach:
• medycyna
• farmacja
• biotechnologia
• psychologia
• dietetyka
Przedmioty rozszerzone:
• fizjoterapia
 biologia
Zdobędziesz wiedzę potrzebną w
 chemia
życiu z zakresu:
• profilaktyki
 ma tema tyka/język a n• zasad żywienia
gielsk i
• funkcjonowania własnego organizmu
• ekologii i ochrony środowiska
• poznasz mechanizmy funkcjonowania środowiska przyrodniczego

Ważne tematy:
Zajęcia wyjazdowe klasy biol-chem

 Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
 Wycieczki dydaktyczne

Dlaczego w Żarkach?

 Nowoczesne pracownie przedmiotowe

gwa ra ntu jemy

solidne
pr zygotowa nie do ma tur y
• budu jemy atmosferę
sprzyja ją cą nau ce
• pomagamy w przezwycięża niu tru dności

 Dobra kadra nauczycielska

L i c e u m — h u m a n i s t y cz n e
Nie chcesz zamykać się w szablonowym wykształceniu i mieć
otwartą drogę do różnych ścieżek
kariery zawodowej?
Wybierz profil humanistyczny!
Chcemy kształcić umiejętność
porozumiewania się w języku
ojczystym, korzystania z zasobów
kultury, umiejętność uczenia się,
ale także propagować kompetencje społeczne i obywatelskie.
Uczniowie będą aktywnie brali
udział w zajęciach dodatkowych,
obserwując wydarzenia kulturalne. Zacieśnienie współpracy z
różnymi instytucjami: Radiem
„Fiat”, Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, IPN, redakcjami czasopism, bibliotekami,

 Praktyki zagraniczne

pozwoli na poszerzenie horyzontów
myślowych i stałe rozwijanie się. W
idei klasy ma swoje miejsce także
historia pomyślana jako historia XXI
wieku i jej wpływ na system wartości
współczesnego człowieka.
Wybierając tę klasę, poszerzysz swoją
znajomość literatury, kultury i języka
oraz
wiedzę
historyczną.
Klasa o profilu humanistycznym jest
dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach
humanistycznych.
Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym
znaleźć się na wymarzonych studiach.
Szkoła proponuje im udział w licznych konkursach i projektach edukacyjnych.

Absolwent klasy humanistycznej - młody
człowiek jest przygotowany do studiowania
na następujących kierunkach: polonistyka,
historia, bibliotekoznawstwo, psychologia,
pedagogika, filozofia, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.
Przedmioty rozszerzone:
 język polski




historia
wiedza o społeczeństwie / geografia
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T. KOŚCIUSZKI
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T e c h n ik I n f o r m a ty k
Celem kształcenia jest przygotowanie uczących
się do życia w warunkach współczesnego świata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
W procesie kształcenia integrowane i korelowane
jest kształcenie ogólne i zawodowe. Zdobyty i
doskonalony poziom wiedzy ogólnej powiązanej z
wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia
poziomu umiejętności zawodowych w przyszłości
i zapewni przyszłym absolwentom technikum
możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego
się rynku pracy.
Umiejętności i wiadomości oraz kompetencje
personalne i społeczne, które uczeń nabędzie w
trakcie nauki są zgodne z ideą europejskich ram
kwalifikacji. W trakcie realizacji kształcenia na
bieżąco będzie dokonywana ocena stopnia osiągnięcia przez uczących się zakładanych efektów
kształcenia oraz ich przygotowania do potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
System egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk umożliwia
oddzielne potwierdzanie w toku kształcenia każdej z dwóch kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
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.
Szkoła posiada 6 specjalistycznych pracowni
dydaktycznych pozwalających kształcić w
zawodzie technik informatyk są to pracownia

UTK, konfiguracji LAN, montażu LAN, sieciowych systemów operacyjnych, aplikacji internetowych oraz baz danych. Szkoła proponuje
uczniom naukę pod fachowym nadzorem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej.
Uczeń może rozwijać swoje pasje uczestnicząc
w zajęciach dodatkowych i biorąc udział w
kołach zainteresowań m.in. z robotyki, programowania i e-sportu. Nauczyciele chętnie przygotują uczniów do konkursów, zawodów i
olimpiad. Uczeń może brać udział w projektach
unijnych realizowanych na terenie naszej szkoły
oraz w praktykach zagranicznych m.in. poprzez
program Erasmus+.

W technikum w trakcie nauki uczeń odbywa
praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni.
Zajęcia praktyczne na terenie szkoły, praktyka
zawodowa u pracodawcy.
Uczniowie naszego technikum mają możliwość
zatrudnienia w lokalnych firmach zajmujących
się






diagnostyką PC,

sieciami komputerowymi,
programowaniem aplikacji internetowych
czy
tworzeniem responsywnych stron www.

Jako absolwenci kontynuują edukację na renomowanych uczelniach lub zakładają własne
firmy dobrze prosperujące na naszym lokalnym
rynku pracy.
Przedmioty rozszerzone:




Informatyka,
Matematyka / J. angielski

Przygotowania do zawodów e-sportowych

T e c h n ik H ote la r s tw a
Wykaz kwalifikacji w zawodzie technik hotelarstwa
i porządku w obiekcie hotelarskim.
HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym
Przygotowanie śniadań hotelowych i usługi
usługi hotelarskie
room service.
HGT.06 Realizacja usług w r ecepcji
Klasyfikowanie usług hotelarskich.
Efekty kształcenia dla technika hotelarstwa nawiązują
Realizowanie zamówień gościa na usługi dodatdo wymagań stawianych przez pracodawców.
kowe.
Największy nacisk w podstawie programowej jest na:
Przygotowanie ofert hotelowych zgodnie z
Klasyfikowanie obiektów
potrzebami gości.
hotelarskich i noclegowych.
Dokonywanie rezerRozróżnianie jednostek
wacji.
„Aby przykuć uwagę czytelników, umieść tutaj interesujące zdanie lub ciekawy
mieszkalnych i ich wyposażeObsługa gości w
cytat z artykułu.”
nia.
recepcji
Przygotowanie jednostek
Sporządzanie dokumieszkalnych dla gości hotementacji związanej z
lowych.
rezerwacją i pobyWykonywanie prac związatem gościa w hotelu.
nych z utrzymaniem czystości
Przyjmowanie płat-

ności za realizację usług hotelarskich.
Sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczeniem kosztów pobytu gości.
Umożliwia ona uzyskanie dyplomu technika
hotelarstwa potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie.
Uczniowie w trakcie całego cyklu kształcenia
odbywają dwie praktyki zawodowe u pracodawcy, zajęcia praktyczne są prowadzone na
terenie szkoły.
Przedmioty rozszerzone:




Geografia,
Matematyka / J. angielski

T e c h n ik O r g a n iz a c ji T u r y s ty k i
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.07. Pr zygotowanie impr ez i usług tur ystycznych
HGT.08. Obsługa klienta or az r ozliczanie impr ez i
usług turystycznych
Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie
i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych i sprzedawanie
imprez oraz usług turystycznych.
Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży,
dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz
prowadzi dokumentację imprez i usług turystycznych,
a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycz-

nych. Ponadto oferuje i sprzedaje różnego rodzaju
imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania marketingowe oraz obsługuje klientów.
Technik organizacji turystyki zajmuje się również
informacją turystyczną
Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki turystycznej.
Propozycje miejsc pracy dla absolwentów w tym
zawodzie obejmują:





biura turystyczne,
miejsca informacji i promocji turystycznej
przedsiębiorstwa świadczące usługi:








noclegowe,

przewodnickie
pilotażu wycieczek
inne podmioty z sektora usług turystycznych.
administrację rządową i samorządową,

biura organizatorów kongresów i konferencji
Przedmioty rozszerzone:




J. angielski,
Geografia / Wos

WYDANIE 1
Absolwent technikum w zawodzie: technik reklamy
jest przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
W zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie pr zekazu reklamowego:










STR. 3

T e c h n ik Re k la m y
pracy i jest podstawowym narzędziem pracy w
wielu zawodach.
Podczas nauki w szkole odbywasz praktyki
zawodowe w jednostkach zapewniających rzeczywiste warunki pracy np. w studiach reklamy,
prasie i telewizji lokalnej, lokalnych portalach
internetowych, drukarniach. Praktyka trwa 8
tygodni (2 x 4 tygodnie - 280 godzin) i ma ona
na celu lepsze przygotowanie Ciebie do przyszłej pracy zawodowej. Zajęcia praktyczne są
na terenie szkoły, praktyka zawodowa u pracodawcy.

przygotowania elementów strategii reklamowej;
przygotowania elementów kreacji reklamowej
produkcji reklamy;
W zakresie kwalifikacji PGF.08. Zar ządzanie
kampanią reklamową:

planowania kampanii reklamowej;

Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć
pracę w: specjalistycznych agencjach reklamowych jako agent reklamy, autor tekstów i sloganów (copywriter), telemarketer, projektant

organizowania sprzedaży reklamowej;
realizowania kampanii reklamowej;

grafiki (art. designer), projektant poligrafii, w krajowych i zagranicznych firmach jako specjalista ds.
marketingu, reklamy, współpracy z mediami, obsługi
zleceń, rozwijania i budowania marki lub produktu,
organizowania działalności wystawienniczej, kontaktowania się z prasą i kształtowania wizerunku firmy
(public relations).
Zdając maturę z przedmiotów wiodących masz szansę
studiować na renomowanych uczelniach na wielu
kierunkach zgodnych lub pokrewnych z twoim zawodem, na studiach: ekonomicznych, technicznych,
menedżerskich, oraz na kierunkach związanych z:
grafiką (grafika projektowa, grafika artystyczna,
fotografika, aranżacja wnętrz, animacja komputerowa), reklamą, dziennikarstwem, komunikacją społeczną, marketingiem, zarządzaniem.

badania przekazu reklamowego.
W trakcie nauki w szkole nauczysz się tworzenia scenariuszy reklamy radiowej, telewizyjnej, internetowej;
stosowania rysunku, zasad kompozycji, koloru i liternictwa w pracach projektowych; tworzenia projektu
graficznego reklamy wizualnej; opracowania ofert z
zakresu sprzedaży usług reklamowych; tworzenia
tekstów i sloganów reklamowych; organizowania
działalności wystawienniczej; komputerowego opracowywania publikacji reklamowych.
Podczas procesu edukacji uczysz się 2 języków obcych
(j. angielski i j. niemiecki) oraz języka obcego zawodowego z typowym słownictwem i sytuacjami charakterystycznymi dla zawodu technik organizacji reklamy. Dobra znajomość języka obcego oraz specjalistycznych zagadnień zwiększa atrakcyjność na rynku

Po ukończeniu technikum w zawodzie technik reklamy możesz również zostać przedsiębiorcą; w trakcie edukacji zdobędziesz wiedzę i umiejętności jak samodzielnie podejmować i skutecznie prowadzić działalność gospodarczą.
Przedmioty rozszerzone:




Geografia,
Matematyka / J. angielski

T e c h n ik ż y w ie n ia i u s łu g g a s tr o n o m ic z n y c h
Planuje produkcję, ustala asortyment potraw, dokonuje
oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych,
potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi,
prowadzi dokumentację dotyczącą
rozliczeń produkcji gastronomicznej
i kalkulację, planuje jadłospisy,
obsługuje maszyny i urządzenia
gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, organizuje pracę magazynu, organizuje i
nadzoruje proces produkcyjny





nia i usług gastronomicznych
Praca po ukończeniu szkoły:



w zakładach gastronomicznych takich jak:
firmy cateringowe, bary, kawiarnie, restauracje itp. ,



we własnej firmie
świadczącej usługi gastronomiczne.
Praktyki:



praktyki zawodowe w
kraju i za granicą min. w
ramach programu Erasmus+ (
w Anglii, Portugalii, Niemczech)

prowadzi własną placówkę
gastronomiczną.
Kwalifikacje wyodrębnione
w zawodzie:



w technikum w trakcie
nauki uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8
tygodni, u pracodawcy, zajęcia praktyczne na terenie
szkoły

HGT.02 Przygotowanie i
wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywie-

Budynek i wyposażenie
Budynek w ostatnich latach przeszedł kompleksową modernizację. Możemy poszczycić się
nowoczesnymi salami dydaktycznymi i super
nowoczesnym wyposażeniem:



3 pracownie językowe



6 pracowni informatycznych



2 pracownie reklamy



2 sale gastronomiczne



2 sale hotelarskie




Dwie sale gimnastyczne



Orlik



Siłownia zewnętrzna i wewnętrzna









Uczniowie naszego technikum mają możliwość zatrudnienia w lokalnych zakładach
gastronomicznych
i hotelach m.in.
hotelu „Villa Verde” w Zawierciu,
„Przystani Leśniów” w Żarkach,
„Gościńcu Jurajskim” w Żarkach ,
„Białka Widok” w Białce Tatrzańskiej,

„La Stazione” w Myszkowie,
Restauracji „ Mag” w Myszkowie i wielu
innych.
Współpracujemy m.in. z:
Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w
Poznaniu,



Wyższą Szkołą Medyczną ( kierunek - gastronomia) w Katowicach.
Przedmioty rozszerzone:
 Biologia,



Matematyka / J. angielski

Nasza szkoła wychodzi na przeciw oczekiwaniom ucznia
XXI w.
Dbamy w niej przede wszystkim o przyjazną atmosferę, ale
też o wysokie wyniki nauczania, które mają przełożenie na
sukcesy uczniów w wielu konkursach.

„Tylko jednością jesteśmy silni”
T. Kościuszko

Stawiamy na kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie.
Nauczyciele w swojej pracy, odchodząc od skostniałych
schematów, starają się aby uczniowie rozbudzali swoje
chęci poznawcze, proponując problemowe podejście do te-

matów.
Uczniowie biorą udział w wielu projektach, również międzynarodowych.
Organizują niezwykłe konkursy o zasięgu ogólnopolskim E-sport.
Zapraszamy do wyjątkowej szkoły, w której nikt nie jest
anonimowy, w której oprócz wiedzy liczą się Twoje możliwości i pomysły!

www.zs-zarki.edu.pl

Nasze pra ktyki zagraniczne i
szkolenia
Szkoła dzięki staraniom dyrekcji i grona pedagogicznego jest liderem w zakresie pozyskiwania dotacji na modernizację szkoły a także na
pozyskiwanie funduszy na zagraniczne praktyki
zawodowe dla uczniów.
Tylko w ubiegłym roku ponad 20 uczniów
skorzystało z różnych rodzajów wparcia np.. z
wyjazdów zagranicznych w ramach praktyk
zawodowych.
Uczniowie odbywają zagraniczne praktyki
zawodowe w takich krajach jak:





Niemcy








kurs prawa jazdy

Hiszpana

Portugalia
W ramach projektów unijnych uczniowie skorzystali z takich szkoleń jak:

Kursy fotograficzne
Kursy informatyczne
Kursy baristy
Kursy kuchni molekularnej
Kursy programowania

I wiele innych.

Praktyki zagraniczne naszych uczniów

