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Baza szkoły:



Sale lekcyjne — bogato wyposażone
w sprzęt audiowizualny








Pracownie specjalistyczne
Sala gimnastyczna
Siłownia
Strzelnica pneumatyczna
Kompleks boisk
Internat

Liceum Ogólnokształcące
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Służby Mundurowe z elementami prawa
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• pragniesz przygody, możliwości sprawdzenia się
w działaniu, podniesienia sprawności ﬁzycznej,
przygotowania do zdobycia atrakcyjnego zawodu?
— wybierz służby mundurowe
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• w mundurze kształcimy już od 1998 r.
• patronat nad klasami sprawuje NOSG im. 27 Dywizji
Armii Krajowej w Chełmie
• uczniów obowiązuje umundurowanie
(Straż Graniczna lub Policja)
• będziesz uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim
na strzelnicy pneumatycznej i otwartej, w obozie
szkoleniowym, warsztatach lotniczych, a podczas zajęć
specjalistycznych będziesz uczyć się środków przymusu
bezpośredniego
• w ramach zajęć realizowane są wyjazdy edukacyjne
do placówek straży granicznej, jednostek policyjnych
i na przejścia graniczne
• jako absolwent będziesz posiadać wiedzę o celach,
funkcjonowaniu, organizacji i zadaniach Straży
Granicznej i Policji
• uzyskasz Certyﬁkat Kadeta Klasy Mundurowej
wydawany za zgodą Komendanta Nadbużańskiego
Oddziału Straży Granicznej
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować takie
przedmioty jak: wiedza o społeczeństwie oraz
j. angielski lub j. rosyjski
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Liceum Ogólnokształcące

NO

klasa administracyjno-podatkowa

WO

ŚĆ

• jeśli chcesz połączyć solidne wykształcenie
z zainteresowaniem prawem adninistracyjnym
i podatkami, a dodatkowo chcesz poznać zasady
funkcjonowania administracji publicznej – ten proﬁl jest
dla Ciebie!
• na tym kierunku pozansz tajniki prowadzenia postępowań
administracyjnych, zarządzania ﬁnansami oraz
zdobędziesz wiedzę z zakresu praw i obowiązków
obywatelskich, gospodarki, rachunkowości i podatków
• rozwiniesz swoje zdolności rachunkowe oraz
analitycznego myślenia
• nie będzie Ci obcy nieustannie i dynamicznie zmieniający
się system podatkowy
• to doskonały wybór dla tych, którzy wiążą swoją
przyszłość z takimi zawodami jak: doradca podatkowy,
pracownik oragnów skarbowych i podatkowych
(urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej,
samorządowych organów podatkowych), pracownik
działów księgowych, ﬁnansowych i podatkowych
podmiotów gospodarczych, ekonomista, ﬁnansista także
prawnik czy też notariusz
• w ramach zajęć będą realizowane wyjazdy do urzędów,
biur rachunkowych i podatkowych oraz kancelarii
podatkowych, prawnych czy też notarialnych
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować takie
przedmioty jak: wiedza o społeczeństwie lub
matematyka (do wyboru) oraz j. angielski lub j. rosyjski
(do wyboru)

Technik Eksploatacji
Portów i Terminali
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• to zawód z przyszłością i perspektywą!
• jesteśmy jedyną szkołą średnią w środkowo-wschodniej
Polsce kształcącą w tej profesji, dlatego tylko u Nas masz
szansę zdobyć ten unikalny zawód
• tylko tu, w jednym miejscu, posiądziesz kompleksową
wiedzę i umiejętność logistyczno-transportowe
– obecnie bardzo cenione na rynku pracy
• zapewniamy profesjonalne praktyki zawodowe, kadrę
i bazę dydaktyczną
• po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych
będziesz specjalistą w zakresie obsługi podróżnych
oraz ładunków
• jako technik eksploatacji portów i terminali możesz
podjąć pracę m.in. w przedsiębiorstwach
transportowych, spedycyjnych i logistycznych,
terminalach samochodowych, kolejowych
oraz lotniczych, centrach logistycznych
i magazynowych, a także w agencjach je obsługujących
• kierunek ten oprócz kwaliﬁkacji zawodowych, da Ci
podbudowę do dalszego kształcenia na studiach
wyższych w zakresie m.in. transportu, zarządzania
czy też obronności i służb mundurowych
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować
język angielski

Technik Automatyk
Sterowania Ruchem Kolejowym
• nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym
wymagają nowych kadr
• kształcimy automatyków sterowania ruchem
kolejowym jako nieliczni w kraju
• posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną
• kierunek pod patronatem PKP PLK S.A.
• uczniowie pobierają stypendia fundowane przez
PKP PLK S.A. w wysokości 250-450 zł miesięcznie
• stypendyści mają podpisane umowy o pracę
w PKP PLK S.A.
• zajęcia z części przedmiotów zawodowych odbywają
się w zakładach PKP
• zapewniamy profesjonalne praktyki zawodowe
• sprawdź w internecie, że zyskasz wyjątkowy
i poszukiwany zawód w Polsce i Europie
• wszyscy stypendyści otrzymali oferty pracy
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować
matematykę

Technik Transportu Kolejowego
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• perspektywiczny kierunek zapełniający lukę
pokoleniową na kolei
• jesteśmy jedną z dwóch szkół w województwie
lubelskim kształcącą specjalistów na stanowiska
takie jak: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy,
konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik
pociągu, dyspozytor
• zdobyte kwaliﬁkacje otworzą Ci drogę do uprawnień
maszynisty
• kierunek pod patronatem PKP PLK S.A.
• uczniowie pobierają stypendia fundowane przez PKP
PLK S.A. w wysokości 250-450 zł miesięcznie
• fundator zapewnia stypendyście po ukończeniu nauki
możliwość podjęcia pracy w swojej jednostce
organizacyjnej
• zajęcia z części przedmiotów zawodowych odbywają się
w zakładach PKP
• zapewniamy profesjonalne praktyki zawodowe
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować
język angielski
• absolwenci, w tym przede wszystkim stypendyści,
po ukończeniu szkoły otrzymują oferty pracy związane
z zawodem
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Technik Pojazdów Kolejowych
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• to kolejny perspektywiczny kierunek w Naszej ofercie,
który idealnie wpisuje się w aktualne zapotrzebowanie
kadrowe w branży kolejowej
• w ramach kierunku uzyskasz możliwość zdobycia
dwóch kwaliﬁkacji – bardzo cennych na kolejowym
rynku pracy
• pierwsza kwaliﬁkacja dotyczy wykonywania robót
związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów
kolejowych, w ramach której nauczysz się naprawy,
montażu oraz instalowania części, maszyn i urządzeń
pojazdów kolejowych
• druga kwaliﬁkacja związana jest z eksploatacją
i utrzymaniem pojazdów kolejowych, a w ramach niej
nauczysz się prowadzenia i obsługi pojazdów
trakcyjnych, wykonywania prac w charakterze
rewidenta taboru kolejowego oraz diagnozowania
stanu technicznego taboru kolejowego
• to kierunek idealny dla tych, którzy wiążą swoją
przyszłość z pracą na stanowisku maszynisty pojazdów
kolejowych
• bezpośrednio po ukończeniu szkoły będziesz mógł
zdać egzamin na licencję maszynisty
• jako szkoła zapewniamy profesjonalne praktyki oraz
najlepszą na naszym terenie kadrę nauczycielską
• w ramach zajęć będą realizowane wyjazdy i wycieczki
zawodowe do przedsiębiorstw produkujących tabor
kolejowy, zakładów naprawczych i utrzymania
pojazdów kolejowych oraz do przedsiębiorstw
przewozowych
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować
geograﬁę

Technik Elektroenergetyk
Transportu Szynowego
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• jeśli chcesz zdobyć przyszłościowy zawód z branży
kolejowej – mamy idealną propozycję dla Ciebie!
• w ramach kierunku uzyskasz możliwość zdobycia dwóch
kwaliﬁkacji – cennych na kolejowym rynku pracy,
dotyczących montażu i eksploatacji sieci zasilających oraz
trakcji elektrycznej, a także środków transportu
szynowego
• zdobyta wiedza, umiejętności i kwaliﬁkacje otworzą Ci
drogę do uzyskania uprawnień maszynisty
• technik elektroenergetyk transportu szynowego to
profesja, z którą bez problemu po ukończeniu szkoły
zdobędziesz zatrudnienie na bardzo dobrych warunkach
płacowych
• posiadając wykształcenie w tym kierunku, możesz podjąć
pracę w zakładach naprawczych taboru kolejowego,
w zajezdniach tramwajowych i metra,
w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy,
w przedsiębiorstwach związanych z montażem, naprawą
i utrzymaniem trakcji elektrycznej oraz jako dyspozytor
pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci
i podstacji trakcyjnych
• jako szkoła zapewniamy profesjonalne praktyki oraz
najlepszą na naszym terenie kadrę nauczycielską
• w ramach lekcji będą realizowane zajęcia praktyczne,
wyjazdy i wycieczki zawodowe do przedsiębiorstw
produkujących tabor szynowy, zakładów naprawczych
i utrzymania pojazdów szynowych oraz do przedsiębiorstw
i instytucji zajmujących się montażem, naprawą
i utrzymaniem trakcji elektrycznej
• jako przedmiot rozszerzony będziesz realizować
matematykę

Technik Informatyk
• jeśli interesują Cię komputery, programowanie,
aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz
administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie!
• u Nas uzyskasz wiedzę i umiejętności w trzech
obszarach branży informatycznej:
» montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych;
» projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami;
» tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami;
• uzyskasz dodatkowe kwaliﬁkacje na zajęciach
z zakresu CISCO ECDL
• znajdziesz pracę w wielu dziedzinach życia – nie tylko
w ﬁrmach informatycznych, ale wszędzie tam gdzie
potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna
• po tym kierunku możesz być nie tylko technikiem, ale
również później zostać inżynierem lub naukowcem
podejmując studia wyższe
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować
informatykę

Przy naszej szkole prężnie działa
Koło Kolejowe przy Oddziale
Warszawskim Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników
Komunikacji, które propaguje
wszelkie inicjatywy związane
z transportem kolejowym,
zarówno naukowo–techniczne,
jak i popularno–naukowe oraz
zrzesza miłośników transportu
kolejowego.
W ramach pracy koła dla uczniów będących jego
członkami organizowane są wycieczki, panele i spotkania
dyskusyjne, a także kursy. Sympatyczna i koleżeńska
atmosfera a także fakt, że każdy znajdzie coś dla siebie,
to tylko niektóre atuty działalności koła.

Praktyki zagraniczne drogą
do sukcesu
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• Nauka w Naszej szkole to nie tylko kształcenie
w szkolnych ławkach. To także bogata oferta praktyk
zawodowych organizowanych i realizowanych
nie tylko na pobliskim terenie.
• Co roku staramy się urozmaicić ofertę kształcenia
praktycznego o wyjazdy zagraniczne.
• W październiku 2019 roku Nasza młodzież w ramach
projektu ERASMUS+ współﬁnansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, już po raz drugi
odbywała praktyki zawodowe w Grecji.
• Obecnie Nasza placówka ponownie stara się
o możliwość zorganizowania zagranicznych praktyk
zawodowych w ramach funduszy unijnych.

Zajęcia praktyczne realizowane
w ramach lekcji
W Naszej Szkole stawiamy na praktykę, dlatego organizujemy wyjazdy i zajęcia w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach branżowych. Oto kilka z nich:

PKP Intercity
Olszynka Grochowska

Zarząd Morskiego Portu
Gdańsk

Polskie Linie Lotnicze LOT

Port Lotniczy
im. Fryderyka Chopina
w Warszawie

Bombardier
Transportation
(ZWUS) Polska

Tramwaje Warszawskie
Zajezdnia „Wola”

i wiele, wiele innych...

Internat
Oferuje :
» bardzo dobre warunki socjalno-bytowe
» lokalizację zaledwie 200 m od szkoły
» 58 miejsc w pokojach 2, 3, 4 i 5- osobowych oraz
2-osobowy pokój dla osób niepełnosprawnych
» w wolnych chwilach można korzystać z telewizji
satelitarnej, komputerów z dostępem do Internetu,
tenisa stołowego, bilardu, kortu tenisowego oraz
boisk sportowych znajdujących się na terenie naszej
szkoły.

Kultura, sport i działalność naukowa
Elementy te stanowią ważne miejsce w życiu szkoły.
Z nami możesz rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia m.in. poprzez:
» zajęcia sportowo-rekreacyjne
» innowacyjne zajęcia artystyczno-medialne
» warsztaty dziennikarsko-kulturoznawcze
» podnoszenie ciężarów
» strzelectwo sportowe
» obozy survivalowe
» zespół muzyczny
» działalność Samorządu Uczniowskiego…
» …oraz wiele innych inicjatyw.

Informacja
UWAGA!
Wszystkie klasy objęte są systemem stypendialnym
według regulaminu stypendiów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski.
Szkoła współpracuje z zakładami pracy i uczelniami:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity, PKP
Energetyka, PKP Cargo S.A., CargoTor Sp. z o. o.,
PHU KSEMAR, FHU PIXEL, PHU COMPAN,
Z.A.E.FERLAB Piotr Paprzycki, JB Multimedia Jerzy Bielecki,
SAS Jaworscy Sp. Jawna, Zakład „MARZEJ”,
Serwis NISSAN Szeptycki Sp. z o.o.,
PHU MARGO SERWIS Mariusz Sołoducha,
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
Nadbużański Oddział Straży Granicznej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Filia w Białej Podlaskiej, Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul. Kolejarzy 16,
21-540 Małaszewicze
tel./fax +48 833 751 438
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.zsmalaszewicze.com

