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- dobra inwestycja
w przyszłość

Jesteśmy szkołą:

✓nowoczesną i stawiającą na rozwój;

✓w pięćdziesiątce najlepszych szkół województwa 

lubelskiego wg rankingu „Perspektywy” (23. miejsce); 

✓innowacyjną  i kreatywną  (z certyfikatami 

„Innowacyjnej Szkoły” i „Innowacyjnej Biblioteki”);

✓z pięćdziesięcioletnią historią i tradycjami;

✓miejską z dogodną lokalizacją.



- BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

✓ Jagiellończyk to nowoczesny i przyjazny

obiekt edukacyjny. Zajęcia odbywają się

w komfortowych warunkach.

✓ Posiadamy 15 dużych nowocześnie

wyposażonych klaso-pracowni, w tym

nowe sale: matematyczną, biologiczną,

językową, geograficzną, polonistyczną

oraz 7 salek do pracy w grupach.

✓ Jagiellończyk dysponuje 5 pracowniami

informatycznymi. Są one wyposażone

w nowoczesne stanowiska komputerowe

z zainstalowanym specjalistycznym

oprogramowaniem.



Typy szkół w których kształci

Technikum

• Technik  informatyk

• Technik logistyk

• Technik architektury 

krajobrazu

• Technik reklamy

• Technik ekonomista

• Technik rachunkowości

• Technik budownictwa

Liceum 
Ogólnokształcące 

• Klasa dziennikarska

• Klasa ratownictwa 

medycznego

• Klasa policyjna

Szkoła Branżowa 
I Stopnia

• Fryzjer 

• Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych            

w budownictwie



I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Zamoyskiego

➢Nauka trwa  4 lata

➢Przygotowuje do egzaminu maturalnego                       

i zapewnia wszechstronny rozwój ucznia

➢Umożliwia naukę na uczelniach wyższych                 

lub w szkołach policealnych
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Klasa dziennikarska



Klasa 
Dziennikarska

❖Dla osób, które w przyszłości chciałyby podjąć studia

przygotowujące do szeroko pojętych zawodów humanistycznych.

❖Uczniowie poznają zasady tworzenia tekstów informacyjnych

i publicystycznych, zapoznają się ze specyfiką pracy w różnych

gałęziach mediów oraz doskonalą umiejętność praktycznego

stosowania technik multimedialnych.

❖Uczniowie uczestniczą w lokalnych i ogólnopolskich projektach

łącząc misję społeczną z pasją do tworzenia własnych tekstów.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język angielski, język polski

Przedmiot uzupełniający:

dziennikarstwo i psychologia mediów



Klasa ratownictwa 
medycznego



Klasa ratownictwa 
medycznego

❖Uczniowie mogą rozwinąć swoje zainteresowania ratowniczo-

medyczne i poszerzyć wiedzę o problemach zdrowia człowieka.

❖Uczniowie poznają w teorii i praktyce zasady udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów

resuscytacyjnych, nabywają wiedzę o sposobach niesienia

pierwszej pomocy.

❖Po ukończeniu szkoły absolwenci tej klasy mogą kontynuować

naukę na uczelniach wyższych, w tym medycznych

oraz na kierunkach gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia

i chemia.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Biologia, chemia

Przedmiot uzupełniający:

ratownictwo medyczne



Klasa policyjna



Klasa policyjna

❖Dla osób, które swoją przyszłość chcą związać ze służbą

w formacjach mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem

Policji.

❖Uczniowie poznają strukturę i rodzaje służb policyjnych,

podstawowe przepisy prawne dotyczące: policji, prawa karnego,

prawa wykroczeń oraz ruchu drogowego.

❖Uczniowie uczą się zasad musztry, są przyzwyczajeni

do noszeniem munduru i potrafią się w nim godnie zachowywać.

❖Realizowane są wycieczki do jednostek policyjnych spotkania z

przedstawicielami różnych służb mundurowych.

❖Mogą kontynuować naukę na wybranych kierunkach studiów

cywilnych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

geografia, język angielski

Przedmiot uzupełniający:

edukacja policyjna



Technikum
➢Nauka trwa  5 lat

➢Umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz tytułu 

technika po zdaniu egzaminów z kwalifikacji

➢Zapewnia  praktyki zawodowe w zakładach, 

instytucjach, biurach, itd. oraz za granicą

➢Daje możliwość kontynuacji nauki na uczelniach 

wyższych   lub szkołach policealnych
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Technik informatyk
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



Technik informatyk

❖To zawód dla fascynatów nowych technologii, komputerów,

aplikacji internetowych, itd. szeroko rozumianej branży IT.

❖Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe

z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia.

Przygotowuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy

strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

❖Informatyk może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu

firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach,

firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach

komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach,

drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach

telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność

i świadczyć usługi doradcze.



Technik logistyk
SPL.01 OBSŁUGA MAGAZYNÓW

SPL.04 ORGANIZACJA TRANSPORTU



Technik logistyk

❖Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem,

kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów

od producenta do konsumenta. Dba aby towary nie zalegały

w magazynach przedsiębiorstwa i na czas docierały do punktu

docelowego.

❖Uczniowie uczą się m.in. jak zamawiać towary i zarządzać

zapasami, ustalać ceny usług magazynowych, planować etapy

dystrybucji, nadzorować proces dystrybucji produktów.

❖Rozwój internetu i branży e-commerce sprawia, że na rynku pracy

zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów ds. logistyki.

❖Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości

przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, a także

jednostkach organizacyjnych takich jak: szpitale, gminy, szkoły.



Technik architektury  
krajobrazu

OGR.03. PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA                         

ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

OGR.04. ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ 

ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU



Technik architektury 
krajobrazu

❖Architekt krajobrazu to zawód twórczy - kluczową rolę odgrywa

poczucie estetyki i zdolności plastyczne, dla osób z wyobraźnią

przestrzenną.

❖Technik architektury krajobrazu to swoisty artysta, który zajmuje

się projektowaniem oraz realizacją projektów zagospodarowania

różnych terenów zieleni. Z łatwością wybiera odpowiednie

gatunki i rodzaje drzew, krzewów i innych roślin, tworząc

atrakcyjne i ciekawe przestrzenie – od tarasów przez duże osiedla,

parki, skwery i inne tereny miejskie.

❖Znajdzie on zatrudnienie wszędzie tam, gdzie zlecane jest

projektowanie terenów zielonych: w instytucjach publicznych,

prywatnych pracowniach, administracji państwowej,

jednostkach, które mają wpływ na kształtowanie przestrzeni.

Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność.



Technik reklamy
PGF.07. WYKONYWANIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO

PGF.08. ZARZĄDZANIE KAMPANIĄ REKLAMOWĄ



Technik reklamy
❖To kierunek dla osób z potencjałem twórczym, kreatywnych,

komunikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia, łatwo

nawiązujących kontakty z ludźmi.

❖Technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym łączącym

wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną,

a także lingwistyczną.

❖Uczniowie poznają zagadnienia związane z wykonywaniem

usług reklamowych, projektują plakaty, billboardy, ulotki,

przygotowują filmy reklamowe, zajmują się fotografią reklamową,

przygotowują gadżety reklamowe np. koszulki i kubki.

❖Może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych

agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy

przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń

i działach promocji, środkach masowego przekazu, agencjach

scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania

opinii publicznej.



Technik ekonomista
EKA.04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI 

FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH



Technik ekonomista

❖Ważna w pracy ekonomisty jest ciekawość świata

i zachodzących w nim zjawisk, logiczny, analityczny umysł,

zdolności matematyczne, spostrzegawczość, dociekliwość,

umiejętność koncentracji uwagi, dokładność.

❖Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu

problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu,

planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli.

❖Uczniowie uczą się sporządzać biznesplany, obliczać

wynagrodzenia, prowadzić dokumentację rekrutacji

i przebiegu zatrudnienia. Poznają metody i etapy

przeprowadzania analizy ekonomicznej, rozl iczania

i kalkulowania kosztów, metody przeprowadzania

inwentaryzacji i sporządzania analizy finansowej.

❖Absolwent może uzyskać pracę praktycznie wszędzie, gdzie

prowadzona jest działalność gospodarcza. Może od razu

pracować w zawodzie jako księgowy.



Technik rachunkowosci
EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI 

FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI



Technik 
rachunkowosci

❖Kierunek dla osób posiadających zdolności analityczne osób

dokładnych oraz ceniących sobie pracę samodzielną jak

i zespołową.

❖Technik Rachunkowości zajmuje się głównie wykonywaniem

rozliczeń, bilansów i raportów finansowych zgonie z literą prawa

podatkowego. Dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba

o obieg dokumentów finansowych, faktur i rachunków

oraz ewidencjonuje je.

❖Absolwenci mogą być zatrudnieni w działach finansowo-

księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach,

towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji

publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds.

finansów, specjalista ds. kadr i płac.



Technik budownictwa
BUD.12 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH

BUD.14. ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH            

ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW



Technik 
budownictwa

❖Zawód dla osób mających wyobraźnię i orientację przestrzenną

oraz nie bojących się przestrzeni i wysokości. Odnajdą się tu także

osoby lubiące pracować umysłowo, ale też fizycznie.

❖Uczniowie uczą się projektowania obiektów budowlanych

oraz technologii wznoszenia budynków jednorodzinnych,

wielorodzinnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych.

Ponadto sporządzania kosztorysów oraz przygotowania

dokumentacji przetargowej i organizacji robót budowlanych.

❖Absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem

ciekawego zatrudnienia. Mogą podejmować pracę w firmach

budowlanych, biurach projektowych, organach administracji

państwowej i samorządowej lub prowadzić własną działalność

gospodarczą.



Praktyki 
zagraniczne

Praktyki zawodowe uczniów klas Technikum

odbywają się także za granicą (Grecja, Włochy -

systematycznie od 2019 roku. Aktualnie już czwarty

z projektów jest w realizacji, a piąty w fazie wniosku).



Szkoła Branżowa I Stopnia

➢Nauka trwa  3 lata

➢Przygotowuje do  egzaminu z kwalifikacji zawodowej

➢Umożliwia naukę w Branżowej Szkole II Stopnia



Fryzjer
FRK.01. WYKONYWANIE USŁUG FRYZJERSKICH



Fryzjer

❖Fryzjer jest to zawód dla osób z umiejętnościami manualnymi,

wyobraźnią, zmysłem estetycznym, precyzją, dobrą kondycją

fizyczną, jak również wysoką kulturą osobistą.

❖W ramach zajęć praktycznych w salonach fryzjerskich uczniowie

- pracownicy zdobywają doświadczenie zawodowe.

❖Uczą się wykonywać usługi fryzjerskie: strzyżenie, czesanie,

mycie, farbowanie oraz umiejętnie dobierać fryzury do oczekiwań

klienta i okoliczności. Ponadto zdobywają wiedzę jak dobierać

właściwe zabiegi pielęgnacyjne do rodzajów włosów i skóry.

Nabierają umiejętności skutecznego nawiązywania kontaktów z

klientami.

❖Absolwent może pracować w salonach fryzjerskich. Niektórzy

decydują się na otwarcie własnego zakładu. Styliści znajdą

zatrudnienie także w teatrach, produkcjach filmowych,

telewizjach, podczas sesji zdjęciowych itd.



Monter zabudowy i robót 
wykonczeniowych

w budownictwie
BUD.11 WYKONYWANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH, 

OKŁADZINOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH



Monter zabudowy                    
i robót wykonczeniowych

w budownictwie

❖Jest to zawód dla osób, które chcą nabyć umiejętności

wykonywania robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych.

❖Uczniowie zdobywają umiejętności malowania ścian, sufitów,

powierzchni stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także innych

elementów wyposażenia i konstrukcji budynku.

❖Zajmują się oni również tapetowaniem pomieszczeń. Wykonują

posadzki oraz okładziny ścian z różnych materiałów. Wykonują

ścianki działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji w

systemach suchej zabudowy.

❖ Absolwent bez trudu może znaleźć zatrudnienie w firmach

remontowo-budowlanych lub samodzielnie prowadzić działalność

gospodarczą.



Dzień Otwartych Drzwi

- 27 kwietnia 2022 r. (środa) zapraszamy

w gościnne progi Jagiellończyka.

- Będzie to niepowtarzalna okazja, aby

zajrzeć do sal lekcyjnych i porozmawiać

z naszymi uczniami i nauczycielami.

- To szansa aby zgłębić ofertę na rok

szkolny 2022/2023 i od podszewki poznać

nasze zawody i profile kształcenia.

- Przewidujemy szereg atrakcji, które

ósmoklasistom i ich rodzicom uprzyjemnią

wizytę w naszej szkole.



Dziękuję za uwagę
i zapraszamy 
do współpracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ

IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

W ŁĘCZNEJ

E-mail: zsleczna@gmail.com

www.kkjagiellonczyk.pl

ul. Bogdanowicza 9

Tel. 815315464


