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Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
im. Armii Krajowej w Zamościu
znanym jako:

CO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ?
W jakiej szkole dalej się uczyć, aby później robić to, co lubisz?
Możesz wybrać jedną z trzech możliwości:
Technikum
(5 letnie)

Liceum Ogólnokształcące
(4 letnie)

Szkoła Branżowa I Stopnia
(3 letnia)
Pamiętaj:
Obowiązkiem szkolnym w Polsce objęte są dzieci od 7 do 18 roku życia.

Wybieram: Technikum
• Nauka w technikum będzie trwała pięć lat.
• W technikum zdobędziesz umiejętności i wiedzę na temat wybranego przez siebie zawodu
oraz wiedzę ogólną z innych przedmiotów.
• Z przedmiotów zawodowych trzeba zdawać egzaminy z kwalifikacji zawodowych, a z
pozostałych przedmiotów – maturę.
Dla przykładu technik informatyk zdaje 2 egzaminy kwalifikacyjne:
1.Pod koniec klasy 3: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
2.Pod koniec pierwszego semestru klasy 5: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych

• Masz więcej czasu na przygotowanie do matury i podjęcie decyzji o właściwym kierunku
studiów.
• Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymujesz tytuł i dyplom technika oraz dostajesz
certyfikat po polsku i angielsku - zwany Europass-em i jest on uznawany jako
potwierdzenie umiejętności zawodowych w całej Unii Europejskiej (Twoje CV rośnie!!!)
• Po zdaniu egzaminu zawodowego możesz wykonywać wyuczony zawód i zarabiać
pieniądze, a po zdaniu matury możesz iść na studia.
• Zanim wybierzesz kierunek w technikum dla siebie, pomyśl dobrze, czy właśnie ten zawód
interesuje Cię najbardziej, jakie są perspektywy zatrudnienia i zarobki oraz jakie są
przedmioty rozszerzone dla danego kierunku.

Wybieram: Liceum
• Czekają Cię cztery lata nauki.
• W tej szkole zdobędziesz wiedzę ogólną ze wszystkich przedmiotów. Liceum w
największym stopniu przygotowuje do pójścia na studia, a w najmniejszym – do
podjęcia pracy zaraz po skończeniu tej szkoły.
•W liceach istnieją tzw. klasy profilowane, czyli takie, w których jest większy nacisk np. na
matematykę, biologię czy języki obce. Dzięki temu pogłębisz wiedzę z tych przedmiotów,
które będą Ci potrzebne, aby dostać się na studia.
•Na zakończenie liceum trzeba zdać egzamin dojrzałości, nazywany maturą.
•Co po liceum? Trzeba iść na studia by później szukać pracy związanej z kierunkiem
studiów. Możesz też iść do szkoły policealnej, która umożliwia Ci zdobycie zawodu w
krótkim czasie (od roku do dwóch lat nauki i praktyki zawodowej)
•Jeśli po skończeniu liceum zdecydujesz się szukać pracy, Twoje CV nie będzie zawierało
informacji o kwalifikacjach zawodowych i czeka Cię mało płatna praca.
•Zanim wybierzesz liceum i profil klasy dla siebie, pomyśl dobrze jaki zawód chcesz mieć po
studiach i jaki kierunek studiów interesuje Cię najbardziej, jakie są perspektywy
zatrudnienia i zarobki oraz jakie są przedmioty rozszerzone dla danego profilu.

Wybieram: Szkoła Branżowa
• Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa TYLKO trzy lata.
•W trakcie nauki masz płatne praktyki zawodowe, a zaraz po ukończeniu szkoły
wykonujesz wyuczony zawód i zarabiasz pieniądze.
•To szkoła dla tych, którzy nie chcą lub nie lubią uczyć się przedmiotów
ogólnokształcących. Nacisk jest położony przede wszystkim na naukę zawodu, zarówno w
teorii, jak i w praktyce. Oznacza to, że jest w niej zdecydowanie mniej godzin polskiego,
geografii czy biologii niż w innych szkołach oraz wymagania edukacyjne są obniżone.
•To szkoła dla osób, które od początku wiedzą, jaki zawód chcą wykonywać (np. elektryk,
stolarz, kucharz, fotograf) oraz jak najszybciej chcą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie i
zarabiać pieniądze.
• Nauka w tej szkole nie kończy się egzaminem dojrzałości, ale egzaminem, który
potwierdzi, czy masz odpowiednie kwalifikacje do pracy w wybranym zawodzie.
•Po skończeniu szkoły branżowej I stopnia wcale nie musisz jednak iść do pracy. Możesz
podjąć naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, która kończy się maturą.
Umożliwi Ci to podjęcie studiów.
•Zanim wybierzesz szkołę branżową i kierunek dla siebie, pomyśl dobrze jak szybko chcesz
się uniezależnić finansowo i zacząć pracę. Jeśli nie idzie Ci lub nie interesuje Cię nauka
przedmiotów ogólnokształcących, zdobądź zawód w szkole branżowej.

OFERTA EDUKACYJNA Elektryka 2022

IV Liceum Ogólnokształcące (4 letnie)
* 2 profile w Elektryku *

Technikum Nr 3 (5 letnie)
* 5 kierunków w Elektryku *

Szkoła Branżowa I stopnia (3 letnia)
* 3 kierunki w Elektryku *

Pamiętaj:
Wybór szkoły i profilu nie musi być ostateczny. Jeżeli po kilku miesiącach nauki się
rozmyślisz, możesz przenieść się do szkoły innego typu lub na inny kierunek. W
Elektryku masz możliwość przenieść się w ramach jednej szkoły na inny profil ze
względu na bogatą ofertę kierunków technicznych, branżowych i licealnych.

liceum: klasa
MEDYCZNO – SPORTOWA

◼

Nie musisz rezygnować ze sportu, by realizować swoje
marzenia o medycznym wykształceniu.

◼

Profil klasy jest atrakcyjny dla osób zainteresowanych
medycyną, pielęgniarstwem, ratownictwem,
kosmetologią, fizjoterapią, dietetyką oraz
wychowaniem fizycznym.

◼

Intensywne zajęcia sportowe natomiast przygotują Cię do
egzaminów sprawnościowych w służbach mundurowych.

◼

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

◼

Prowadzimy nabór do dwóch profili:
- piłka nożna - pod patronatem KS HETMAN Zamość
- piłka siatkowa

liceum: klasa
PSYCHOLOGICZNO- SPOŁECZNA

◼

Jeżeli interesuje Cię człowiek, jego emocje i
psychika, potrafisz słuchać i wyciągać z tego
wnioski, jesteś dobrym obserwatorem, cechuje Cię
wrażliwość i życzliwość, to profil dla Ciebie.

◼

W tej klasie przygotujesz się na studia o kierunkach:
psychologia, pedagogika, biologia, politologia i
dziennikarstwo. Również kierunki medyczne będą
dla Ciebie otwarte: pielęgniarstwo, ratownictwo,
fizjoterapia czy dietetyka.

◼

przedmioty rozszerzone:
społeczeństwie

◼

Perspektywy zawodowe: agencje reklamowe,
agencje PR, organizacje pozarządowe, coaching,
bankowość, szpitale, przychodnie…

biologia,

wiedza

o

Technikum Nr 3:
Technik elektryk

Technik elektronik

Technik programista
NOWOŚĆ!!!!!

Technik informatyk

Technik energetyk
NOWOŚĆ!!!!!

TECHNIK ELEKTRYK
* KONKRETNY FACH ZA KONKRETNE PIENIĄDZE*

◼

◼

Cała Europa potrzebuje fachowców z tej branży,
ponieważ wszyscy zużywamy coraz więcej energii – od
żarówek po telefony komórkowe.
Praca za granicą – to nie problem, ponieważ uzyskasz
prawo wykonywania zawodu z dyplomem w języku
angielskim, dającym prawo pracować we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Nauczymy Cię języka obcego
zawodowego.

◼

Przygotujemy Cię do projektowania, montażu,
naprawy
instalacji
elektrycznych
oraz
prac
konserwacyjnych i naprawczych.
Nauczysz się dokonywania pomiarów pracy maszyn
elektrycznych, a także przeprowadzania przeglądów
technicznych, diagnozowania, wyszukiwania oraz
usuwania uszkodzeń.

◼

Przedmioty rozszerzone: matematyka + fizyka

◼

TECHNIK ELEKTRONIK
*INNOWACYJNY ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI*

◼

Zawód ten znajduje się w grupie najbardziej
poszukiwanych na rynku pracy w branży
elektryczno-elektronicznej.

◼

Główne dziedziny tego kierunku to: elektronika,
informatyka oraz elektryka, stąd pewność
znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy,
dostosowanej do zainteresowań.

◼

Specjalizacja gwarantuje zatrudnienie w
przedsiębiorstwach komputerowych, firmach
wykorzystujących i serwisujących
elektroniczną aparaturę, urządzenia oraz
sprzęt.

◼

Absolwenci są niezwykle poszukiwani do pracy w
ośrodkach badawczych i wojskowych.

◼

Przedmioty rozszerzone: matematyka + fizyka

TECHNIK INFORMATYK
*ZARABIAJ JAK INFORMATYK*

◼

Według różnych szacunków w Polsce brakuje około 50
tys. informatyków i programistów, a luka ta coraz
bardziej się powiększa. Powód - wszechobecna
informatyzacja. Nasze nowoczesne telefony, zegarki czy
telewizory to też mini komputery.

◼

W „Elektryku” corocznie otwieramy 2 lub 3 klasy
Technika Informatyka
Jest to jeden z zawodów technicznych, w których
KOBIETY RADZĄ SOBIE RÓWNIE DOBRZE JAK
MĘŻCZYŹNI - kierunek cieszy się coraz większą
popularnością wśród dziewczyn.
Ten zawód zapewnia bezpieczeństwo życiowe. Średnie
wynagrodzenie w branży IT to ok. 6 tysięcy zł.

◼

◼

◼

Przedmioty rozszerzone: matematyka + język angielski
lub matematyka + fizyka

TECHNIK PROGRAMISTA
*TWÓRCA PRZYSZŁOŚCI* NOWOŚĆ!!!
◼

Długo oczekiwany kierunek

◼

Programiści są jedną z najbardziej poszukiwanych na
rynku grup zawodowych
Główne zalety zawodu: wysokie zarobki oraz możliwość
pracy zdalnej.
Jeżeli interesują Cię komputery oraz matematyka, to technik
programista będzie świetnym wyborem.
Programiści tworzą aplikacje desktopowe, webowe i
mobilne. Wśród nich są między innymi programy do
obsługi biznesu, portale internetowe, gry.
Niektórzy programiści zajmują się cyberbezpieczeństwem
kraju.
W trakcie nauki zdobędziesz umiejętność tworzenia stron i
aplikacji internetowych, projektowania i zarządzania
bazami danych, tworzenia algorytmów oraz tworzenia
aplikacji desktopowych i mobilnych. Programowanie w
językach C++, PHP, JavaScript
Dalsze kształcenie:
informatyka na uniwersytecie lub politechnice • edukacja
techniczno-informatyczna • robotyka • informatyka i
ekonometria • inżynieria systemów • inżynieria danych •
cyberbezpieczeństwo • sztuczna inteligencja.

◼
◼

◼

◼
◼

◼

◼

Przedmioty rozszerzone: matematyka + j.angielski

TECHNIK ENERGETYK
*UNIWERSALNY ZAWÓD TECHNICZNY* NOWOŚĆ!!!

◼

◼

◼

◼

◼

Od 2018 roku PGE objęło patronat nad klasą o profilu
Technik Energetyk. W ramach współpracy - wiele zajęć
odbywa się na rzeczywistych urządzeniach i w obiektach
firmy.
Po ukończeniu szkoły wyróżniający się uczniowie
otrzymają
GWARANCJĘ
ZATRUDNIENIA
W
LOKALNYCH ODDZIAŁACH PGE.
To specjalista poruszający się w trzech dochodowych
branżach: elektroenergetycznej, ciepłownictwie oraz
energetyce odnawialnej (wiatrowej, solarnej,
geotermalnej, wodnej).
Technik energetyk nadzoruje procesy wytwarzania
energii, prowadzenia gospodarki paliwowej, wodnej
oraz gospodarki odpadami, przeprowadzania
napraw i konserwacji maszyn i urządzeń
energetycznych. Montuje urządzenia wentylacyjne
oraz urządzenia automatyki przemysłowej.
Przedmioty rozszerzone: matematyka + fizyka

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Elektryk

Elektromechanik

Elektronik

ELEKTRYK
*solidny, dobrze płatny fach*

◼

Jeden z najbardziej atrakcyjnych i uznanych zawodów na polskim i europejskim rynku
pracy.

◼

Ten zawód daje dużą mobilność zawodową.

◼

Elektryk może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, elektrowniach, zakładach
energetycznych, zakładach produkcyjnych, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny
czy prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.

◼

W ramach tego zawodu zdobędziesz umiejętności z zakresu projektowania i montażu
instalacji elektrycznych; montażu, naprawy i utrzymania maszyn oraz urządzeń
elektrycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży
elektrycznej.

ELEKTRONIK
*zawód przyszłości*

◼

To kierunek dający możliwość zdobycia przyszłościowego zawodu oraz poznania tajników
obsługi i naprawy urządzeń elektronicznych.

◼

W ramach tego zawodu zdobędziesz umiejętności z zakresu elektryki, elektroniki oraz
informatyki.

◼

Elektronik buduje, montuje, konserwuje, remontuje, naprawia urządzenia oraz układy
elektroniczne np. komputery, urządzenia do nagrywania, odtwarzania i przesyłania
dźwięków oraz obrazów, elektroniczne instrumenty muzyczne, sprzęt medyczny,
elektronikę przemysłową.

◼

Elektronik może znaleźć zatrudnienie przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji
urządzeń elektronicznych; w serwisach sprzętu elektronicznego, RTV i AGD. Instaluje
systemy i sprzęt elektroniczny ( Instalacje TV kablowej, systemy monitoringu, systemy
nagłaśniania itp.), bądź może prowadzić własną działalność gospodarczo-usługową.

ELEKTROMECHNIK
*szerokie możliwości zatrudnienia*

◼

W ramach tego zwodu zdobędziesz umiejętności z zakresu elektrotechniki i elektroniki.

◼

Elektromechanik potrafi montować, uruchamiać i naprawiać różne maszyny oraz urządzenia
elektryczne, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia chłodnicze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne w firmach, fabrykach i gospodarstwach domowych.

◼

Ponadto wykonuje prace związane z montowaniem instalacji elektrycznych i naprawą
dźwigów osobowych i towarowych.

◼

Zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach.

◼

Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych,
dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego
fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i
sygnalizację w samochodzie.

SZKOŁA Z DOBRYM KLIMATEM

ATUTY SZKOŁY
•W jednej szkole trzy różne typy szkół : liceum, technikum i branżówka

•„ELEKTRYK” NAJBARDZIEJ KLIMATYCZNĄ I PRZYJAZNĄ SZKOŁĄ W ZAMOŚCIU !!!
najwięcej głosów w plebiscycie zorganizowanym przez Kurier Lubelski i portal
naszemiasto.pl
•TECHNIKUM NR 3 – NAJLEPSZE TECHNIKUM W ZAMOŚCIU POD WZGLĘDEM
ZDAWALNOŚCI MATUR

•JESTEŚMY SZKOŁĄ Z TRADYCJAMI- dzieje Elektryka sięgają okresu przedwojennego
W 2020 roku obchodziliśmy jubileusz 100-lecia szkoły
•Nauka odbywa się na jedną zmianę w jednym budynku
•Sąsiadujemy z krytą pływalnią -bezpłatne zajęcia na basenie

•Współpraca z uznanymi firmami i instytucjami: PGE,
Castorama, KS Hetman, Perspectiva Solutions, Elpar, V-Solar…

•7 MINUT OD DWORCA PKS i DWORCA BUSÓW
- osoby dojeżdżające spoza Zamościa nie muszą dodatkowo
nabywać miesięcznych biletów MZK
•Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną
(ponad 20 lat w nowym budynku), dużą aulę szkolną.
•Ponadto posiadamy nowoczesne obiekty sportowe:
- halę gimnastyczną (28x17)
- małą salę gimnastyczną (12x17)
- siłownię
- salę do tenisa stołowego
-salę do ćwiczeń korekcyjnych i muzyczno-ruchowych
-boisko szkolne

•Park Parkour
nowe miejsce dla miłośników
parkour, freerun oraz akrobatyki

Prężnie działające sekcje SKS:
- piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
- piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
- piłki koszykowej dziewcząt i chłopców
- piłki nożnej chłopców
- pływania
- lekkiej atletyki

Profesjonalne nagłośnienie ze szkolnym
radiowęzłem

DODATKOWE
SZKOLENIA I SPOTKANIA
- organizujemy spotkania z absolwentami, które promują wśród uczniów pomysły
na własny biznes w Polsce i za granicą
- organizujemy kursy dające uprawnienia do pracy w zawodzie ratownik WOPR
- prowadzimy powszechną naukę pływania oraz zajęcia pływackie przygotowujące
młodzież do egzaminów sprawnościowych na Akademie Wychowania Fizycznego
KURSY SEP DLA ELEKTRYKÓW
KURSY INFORMATYCZNE W RAMACH AKADEMII CISCO

Jak nas znaleźć

ELEKTRYK

OBOK KRYTEJ
PŁYWALNI

BLISKO
OBOK
DWORCA PKS
KRYTEJ PŁYWALNI
(kilka minut)

BLISKO
DWORCA PKS
(kilka minut)

www.zsp3zamosc.pl

BLISKO
NOWEGO SZPITALA
(kilka minut)

Ważne terminy rekrutacji 2022:
→ od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca składanie wniosków wraz z dokumentami o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
→ 24-26 maja egzaminy ósmoklasisty
→ Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca. Termin wydania
ósmoklasistom zaświadczeń o szczegółowych wynikach to 8 lipca.
→ od 24 czerwca do 14 lipca uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu. Można również przynieść
oryginał świadectwa ukończenia 8 klasy.
→ 22 lipca 2022 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkół i klas.
→ od 22 lipca do 28 lipca należy donieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły
i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku
technikum i branżówki – należy również przynieść zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
→ 29 lipca ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas

