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To już 70 lat! 
 

 Okrągłe rocznice są powodem do świętowania i skłaniają do chwili refleksji i zadumy. Jakie 

okoliczności sprawiły, że znaleźliśmy się w tutaj i teraz - w Naszej szkole.  

70 lat funkcjonowania Zespołu Szkół 

Technicznych w Janowie Lubelskim to wynik 

pracy i wysiłku wielu osób, które od czasów 

powojennych starały się ciągle udoskonalać    

i rozszerzać działalność edukacyjną szkoły.   

Z biegiem czasu z ruin Janowa Lubelskiego 

powstał wysokiej klasy ośrodek szkolny, 

który przez lata rozbudował się i wykształcił 

wielu uczniów w różnych zawodach, 

przygotowując ich do pracy lub dalszej nauki.  

Na przestrzeni lat zmieniały się 

kierunki i profile nauczania, ale nie zmieniło 

się to, że szkoła zawsze starała się 

odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy oraz potrzeb młodzieży z okolic Janowa Lubelskiego       

i nie tylko.  

Obecnie w obrębie Zespołu Szkół Technicznych prężnie funkcjonują następujące typy szkół: 

Technikum Informatyczne, Technikum Ekonomiczne, Technikum Budowlane, Technikum 

Samochodowe, Technikum Przemysłu Drzewnego, Technikum Usług Fryzjerskich, Technikum 

Mechaniczne   i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  
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W naszej szkole nie ma czasu na nudę - mamy możliwości uczestnictwa w różnych zajęciach 

pozalekcyjnych rozwijających nasze zainteresowania, np. koło ekonomiczne, informatyczne i wiele 

innych. Mamy też wiele możliwości uprawiania sportu. Na terenie obiektów szkolnych znajduje się 

nowoczesny kompleks sportowy „Orlik”, siłownia i strzelnica. Szkoła zapewnia także darmowe, 

cotygodniowe wyjścia na naukę pływania na pływalni „Otylia”. Dla miłośników sztuki filmowej 

otwarto ostatnio salę filmową Filmoteki Szkolnej. Aktywnie uczestniczymy w różnych projektach np. 

" Chrońmy młodość w sieci". W ramach programu Erasmus+ szkoła współpracuje z placówkami w 

innych krajach europejskich wysyłając młodzież na praktyki zagraniczne. Obecnie organizowany jest 

wyjazd uczniów naszej szkoły na praktyki do Irlandii, gdzie będą mieli okazję do doskonalenia języka 

angielskiego i zapoznania się z realiami pracy za granicą. W ZST uczy się młodzież z Ukrainy, która, 

wybrała naszą szkołę spośród wielu innych. 

Obecnie Zespół Szkół Technicznych, podobnie jak ta szkoła sprzed 70 lat, kształci, wychowuje 

i przygotowuje młodych ludzi do wykonywania zawodu. Zmieniły się jednak realia - i o ile dawniej 

młodzi ludzie prosto po wyjściu ze szkoły podejmowali pracę, to teraz jest ona etapem 

przygotowującym ich do kontynuowania nauki w szkołach wyższych. 

Łukasz Pizoń 

Szkoła dziś 
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W czerwcu 2017 roku młodzież z naszej szkoły będzie 

miała okazję uczestniczyć w pięciotygodniowych praktykach 

zawodowych w Irlandii. Celem wyjazdu jest przygotowanie 

uczniów do zmieniającego się rynku pracy.  Mają możliwość 

zdobyć wiedzę i umiejętności, które pomogą im w dalszym 

życiu. Każdy praktykant będzie miał przydzielone obowiązki w firmie zgodnie z profilem 

zawodowym. Ponadto dużą zaletą jest możliwość podszkolenia języka angielskiego, którego 

znajomość jest kluczowa w dorosłym życiu. Będzie  to także świetne przygotowanie do matury, 

ponieważ ponad 90% uczniów z klas maturalnych wybiera język anielski jako przedmiot 

obowiązkowy na egzaminie maturalnym.  

 Efekty uczestnictwa w praktykach : 

 - nowe umiejętności zawodowe i podniesienie kwalifikacje 

zawodowe i co za tym idzie- wzrost znaczenia na rynku pracy, 

 - podniesienie poziomu kluczowych kompetencji wśród 

młodzieży, 

 - podniesienie świadomości uczniów co do potrzeby stałego 

dokształcania i rozwoju zawodowego, aby zwiększyć swoje 

szanse na rynku pracy, 

 - wzrost praktycznych umiejętności językowych, 

 - kontakt z innymi Europejczykami i ich kulturą poszerzą 

horyzonty uczestników praktyk oraz pozwolą im docenić 

wartości europejskie.  

 

Katarzyna Mazur 

Agnieszka Flis  

ZAGRANICZNE praktyki zawodowe 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia 

Źródło: 

https://biurokarier.gumed.edu.pl/wiadomosci/irlandia-koniec-

zielonej-wyspy/image/image_view_fullscreen 
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Przewaga zdobyta dzięki nauce w technikum 

Nie ulega wątpliwości, że pracodawcy niezmiernie cenią sobie pracowników, którzy ukończyli 

technikum. Są oni lepiej przygotowani do zawodu i chętniej zatrudniani. Zdecydowana większość 

uczniów technikum nie martwi się o brak pracy po ukończeniu szkoły. Dlaczego tak się dzieje? Co jest 

czynnikiem, który wyróżnia ten typ szkoły? 

 Przede wszystkim w technikum młodzi ludzie mają możliwość nauki zawodu w prawdziwych 

zakładach pracy. Mogą wykorzystać  wiedzę, którą nabyli podczas lekcji. Poznają przedsiębiorstwa   

w których w przyszłości mogą być zatrudnieni. I przede wszystkim zdobywają bezcenne 

doświadczenie – mające naprawdę wielkie znaczenie dla pracodawców. Taką wspaniałą okazją do 

nauki w technikum są PRAKTYKI ZAWODOWE. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych niedawno powrócili z dwu lub trzy tygodniowych 

praktyk odbywających się m.in.: w biurach, zakładach produkcyjnych, czy placówkach handlowych. 

Nauczyli się wielu rzeczy, które będą im pomocne w przyszłej pracy oraz zobaczyli na własne oczy 

jak zorganizowane są zakłady pracy. Z bliska przyjrzeli się pracy fachowców oraz pod ich czujnym 

okiem obsługiwali maszyny, programy i urządzenia, które czekają na nich w przyszłych miejscach 

zatrudnienia.  

Młodzież z technikum mechanicznego, ekonomicznego, samochodowego i budowlanego          

z pewnością jest bardzo zadowolona  z przebiegu praktyk i z niecierpliwością czeka na możliwość 

skorzystania z nabytego przez nich doświadczenia. 

Karolina Moskal 

Praktyki zawodowe 2016r. 
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Uczennice Technikum Ekonomicznego na praktykach 
Uczennice technikum ekonomicznego odbyły w miesiącu maju praktykę zawodową, która 

trwała dwa tygodnie. Każda z uczennic mogła dokonać wyboru miejsca odbywania praktyki. 

Największą popularnością cieszyły się między innymi firmy takie jak: Budomet, Mrówka, Węglopol. 

 Praktyki zawodowe stworzyły 

uczennicom niepowtarzalną okazję do 

wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Mogły one nabyć umiejętności niezbędnych 

w zawodzie technika ekonomisty. Podczas 

pracy przydatna okazała się wiedza zdobyta 

podczas nauki w szkole. Praktykantki           

i miały możliwość obsługi programów 

komputerowych, które poznały dobrze 

podczas nauki w szkole (Subiekt, 

Rachmistrz czy Gratyfikant) Ale praktyki 

pozwoliły im także na pracę na innych 

programach, z którymi nie zapoznały się 

podczas lekcji. 

Jednym z ważniejszych 

doświadczeń dla przyszłych 

ekonomistek okazała się obsługa 

klienta. W tym zawodzie kontakt         

z ludźmi jest niezwykle ważny, dlatego 

uczennice bardzo cenią sobie nabyte 

doświadczenie z tej dziedziny.           

Po dwóch tygodniach pracy, wracając 

do szkoły nikt nie ukrywał swojej 

radości z odbytych praktyk. Uczennice 

niecierpliwie czekają do następnego 

roku gdzie znowu odbędą naukę         

w innych zakładach pracy, 

dokształcając się z innych kwalifikacji. 

 

Iga Wójcik 

Praktyki zawodowe 2016r. 
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Praktyki zawodowe w Technikum Mechanicznym 

Praktyka jest nieodłącznym elementem kształcenia się, ponieważ daje 

możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych  oraz           

rozwijania umiejętności praktycznych w oparciu     o 

podbudowę teoretyczną. Jest to bardzo ważne dla 

tego profilu nauczania -technikum 

mechanicznego. 

Wieloletnie doświadczenie oraz ogromna 

wiedza opiekunów praktyk dała młodzieży 

niezwykłą szansę na poszerzenie wiedzy        

w znaczny sposób. Uczniowie z technikum 

mechanicznego mieli możliwość wykonywać 

takie czynności jak ustawianie narzędzi 

obróbkowych, testowanie   i edycja programu 

obróbki, czy też kontrola jakości wyrobów. 

Ponadto mogli poznać elementy i układy 

elektroniczne w maszynach. Program praktyk 

obejmował kilka działów        np: Dział kontroli 

jakości, dział marketingu, dział utrzymania ruchu 

itp. Jednak to nie wszystko.  

Uczniowie nauczyli się tak przydatnej w pracy 

umiejętności działania zarówno samodzielnie jak i współpracując. Wiedza             

i umiejętności, zdobyte przez praktykantów pokazała im jak wygląda zawód 

technik mechanik. Mogli się na własne oczy przekonać jaka praca czeka na nich 

po ukończeniu szkoły. 

Katarzyna Mazur 

 

Praktyki zawodowe 2016r. 
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Zajęcia dodatkowe w ZST 

Jak wiadomo szkoła chce jak najlepiej przygotować uczniów do matury i egzaminów. Ale stwarza 

też warunki, które pomagają im rozwinąć swoje zainteresowania. Zespół  Szkół Technicznych ma szeroki 

wybór zajęć dodatkowych, podczas których młodzież może poszerzać horyzonty.  

 Nauczyciele chętnie pomagają uczniom, którzy chcą szlifować swoje umiejętności. Taką 

możliwość dają im zajęcia pozalekcyjne. Należą do nich: Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące              

do egzaminu maturalnego z języka polskiego, prowadzone przez Panią Aldonę Pituch oraz  zajęcia 

pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki organizowane przez Pana 

Jarosława Drzazgę. 

Uczniowie nie muszą obawiać się egzaminów z kwalifikacji zawodowych. A to właśnie dzięki 

zajęciom  przygotowującym do egzaminu zawodowego, wprowadzenie na rynek pracy, które prowadzi 

pan Michał Wołoszynek oraz zajęciom, przygotowującym do egzaminu zawodowego prowadzonym  

przez: panią Katarzynę Kozioł, panią Kamilę Surowską i panią Iwonę Pająk. 

 Młodzież ma możliwość uczyć się 

dodatkowo języków obcych, ponieważ 

ani Magdalena Peret, pani Angelika 

Wieczorek, oraz pani Anna Szmidt 

organizują zajęcia z języków: angielskiego, 

niemieckiego i rosyjskiego.  

 A na uczniów, którzy chcą jeszcze 

bardziej zaangażować się w zagadnienia 

związane z wybranym przez nich 

kierunkiem szkoły czekają zajęcia 

dodatkowe. Pani Kamila Surowska 

organizuje Szkolne Koło Młodego 

Ekonomisty, pan Roman Skrzat Szkolny 

Klub Techniki i Racjonalizacji, pani 

Iwona Pająk Projektowanie Auto CAD, 

natomiast pani Katarzyna Kozioł zajmuje 

się Szkolnym Kołem Informatycznym.  

 Szkoła oferuje również zajęcia, 

podczas  których uczniowie mogą 

wykazać się kreatywnością, rozwijać 

swoje talenty i zainteresowania. Pan Bartosz Szabat prowadzi Szkolne Koło Strzeleckie LOK, natomiast 

Pani Emilia Żuber sprawuje pieczę nad Szkolnym Klubem Filmoteki Szkolnej. Pani Anna Szmidt 

zajmuje się Szkolną Grupą wolontariatu AMICUS, a Pani Aldona Pituch ma pod swoją opieką 

Samorząd Szkolny.  
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 Dla młodych sportowców Pan Jarosław Mędrek, pan Papierz oraz pan Janusz Sulowski 

organizują pozalekcyjne zajęcia sportowe m.in. na Orliku, Pływalni Otylia, czy siłowni szkolnej.  

 Dzięki temu, że Zespół Szkół Technicznych daje tak szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych i kół 

dodatkowych szkoła jest dla uczniów wyjątkowym miejscem. Miejscem które naprawdę lubią i chętniej 

spędzają w nim czas. Pedagodzy poświęcając więcej godzin na pracę z młodzieżą mogą zaszczepić w nich 

miłość do nauki, czy sportu. Naprawdę warto zapisać się na któreś z zajęć oferowanych przez naszą 

szkołę. Zapraszamy serdecznie! 

Karolina Moskal 

Iga Wójcik 
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