BOLIVAR
Liceum Ogólnokształcące

KLASA WOJSKOWA –
pod patronatem Szkoły Orląt
w Dęblinie oraz 2 Lubelskiej
Brygady Obrony
Terytorialnej

NOWOŚĆ!!
TWOJA DROGA
DO PRZYSZŁOŚCI

W marcu szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz z Dowództwem
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej . Patronat WSOSP to dla uczniów możliwość korzystania z najnowocześniejszej bazy
dydaktycznej tej placówki oraz wybrane zajęcia prowadzone przez wykładowców wojskowych. Jednym z elementów tej współpracy
będzie również możliwość uczestniczenia w najważniejszych uroczystościach szkolnych przedstawicieli WSOSP w Milejowie.
Z kolei współpraca z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej w Lublinie umożliwi absolwentom tej klasy pierwszeństwo
w powoływaniu do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz w ubieganiu się o przyjęcie do wyższych szkół wojskowych. Dodatkowo
absolwenci będą mogli aplikować swoje kandydatury do zawodowej służby wojskowej. Wojska Obrony Terytorialnej są aktualnie w fazie
tworzenia. Misją WOT będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk
żywiołowych lub katastrof.
Wszelkich informacji na ten temat będzie można uzyskać podczas Dnia Otwartego Szkoły –25 kwietnia 2017 roku.

OFERTA EDUKACYJNA 2017/18
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA OGÓLNA
PATRONAT – UNIWERSYTET MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ
W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie na rok szkolny
2017/2018 znalazła się klasa I liceum ogólnokształcącego o profilu ogólnym. To swoisty powrót do
tradycji Szkoły, z uwzględnieniem jednak współczesnych realiów. Klasa ta, na podstawie zawartej
dwustronnej umowy o współpracy, zostanie objęta bezpośrednim patronatem Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ten sposób nasi uczniowie zyskają nie tylko możliwośd udziału
w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych, pomoc w przygotowaniu do egzaminu
maturalnego czy dostęp do zasobów dydaktycznych uczelni, ale także wsparcie w realizacji projektów
popularyzujących naukę i kulturę.
Ze swojej strony zapewniamy kadrę wykwalifikowanych nauczycieli, którzy potrafią rozwijad
pasje poznawcze i zainteresowania podopiecznych. Dotyczy to zarówno przedmiotów
humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Efektywnośd kształcenia zapewnia
realizowanie przedmiotów na poziomie rozszerzonym w kilkunastoosobowych grupach.
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty. Nie przegap swojej szansy – świat nauki
jest na wyciągnięcie ręki!

OFERTA EDUKACYJNA 2017/18
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA DZIENNIKARSKA
PATRONAT – RADIO LUBLIN
Od kliku lat istnieją w Liceum Ogólnokształcącym w Milejowie klasy o profilu dziennikarskoeuropejskim. Klasę o takim nachyleniu zamierzamy otworzyd również w roku szkolnym 2017/2018.
Na podstawie umowy z Radiem Lublin uczniowie poznają działalnośd tej rozgłośni. Obserwują pracę
dźwiękowca czy spikera, próbują swoich sił w studiu nagrao. Wyjeżdżają też do telewizji czy redakcji
lokalnych czasopism. Nowe umiejętności zdobywają podczas zajęd warsztatowych prowadzonych w
ramach lekcji języka polskiego, a później – jeśli chcą - piszą własne teksty do gazetki szkolnej „Nasz
Ambasador”. W klasie dziennikarsko-europejskiej młodzież ma szansę rozwijad swoje pasje
humanistyczne i językowe nawet wtedy, gdy nie planuje w przyszłości kariery dziennikarskiej.

Młodych ludzi ciekawych świata i mediów zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty!

OFERTA EDUKACYJNA 2017/18
Technikum – zawód technik informatyk
W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie na rok szkolny
2016/2017 znalazła się klasa I Technikum kształcąca w zawodzie technik informatyk. Szkoła nasza
kształci w tym zawodzie od 2004 roku. Naszymi absolwentami są studenci wyższych uczelni,
pracownicy serwisów komputerowych, pracownicy sektora wydobywczego LW „Bogdanka” oraz
osoby prowadzące własną działalnośd gospodarczą w tym zakresie.

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK
Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności
niezbędne
do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.
I.
(E12) Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery.
Odpowiada za konserwacje urządzeo techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Potrafi
zorganizowad i prowadzid sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.
II.
(E13) Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej.
Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe
i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej
lokalnej sieci komputerowej.
III.
(E14) Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy
zarządzania treścią. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych.
Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Prowadzi działalnośd gospodarczą
usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty. Nie przegap swojej szansy – świat nauki
jest na wyciągnięcie ręki!

OFERTA EDUKACYJNA 2017/18
Technikum – zawód technik ekonomista
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie obejmuje
na rok szkolny 2017/2018 klasę I Technikum kształcącą w zawodzie technik ekonomista.
W tym zawodzie kształcimy od 2009 roku, a nasi absolwenci są już studentami wyższych
uczelni na kierunkach ekonomicznych.

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA
Technik ekonomista uzyskuje następujące kwalifikacje:
I. (A.35) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
Technik ekonomista organizuje działalność gospodarczą, zna rodzaje przedsiębiorstw, zakłada firmę,
oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo - płacowe, sporządza plany, analizy i sprawozdania,
poznaje podstawy ekonomii. Zna podstawy biznesu.
II. (A.36) Prowadzenie rachunkowości.
Technik ekonomista sporządza i kontroluje dokumenty księgowe, umie je archiwizować, wycenia
elementy bilansu i sporządza bilans dla przedsiębiorstwa, rozlicza koszty, prowadzi księgi
rachunkowe, prowadzi różne rozliczenia pieniężne, przeprowadza inwentaryzację, ocenia majątek
i finanse firmy, poznaje oprogramowanie finansowo - księgowe stosowane w przedsiębiorstwach
i instytucjach.

Ekonomista może pracować w zawodzie: księgowego, menedżera, maklera giełdowego,
doradcy podatkowego i finansowego w firmach i instytucjach, dystrybutora w firmie
handlowej, agenta ubezpieczeniowego, bankiera, analityka rynku w firmie, analityka rynku
w banku.
Technik ekonomista to zawód bardzo atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy. Ekonomista
jest przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie przydają się wiedza i umiejętności z zakresu
rachunkowości, finansów i obsługi biura.

PRZYJDŹ I ZAPLANUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ.

OFERTA EDUKACYJNA 2017/18
Szkoła Branżowa I stopnia– klasa wielozawodowa
GIMNAZJALISTO! – wybierz interesujący CIĘ zawód
W Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie już od wielu lat
kształcimy młodzież w klasie wielozawodowej, gdzie uczniowie mogą
zdobywać wykształcenie zawodowe w wybranych przez siebie zawodach
spośród oferowanych poniżej:

Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych - kształcący
się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami
z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów
samochodowych,
a
także
diagnostyki
samochodowej. Wraz z rozwojem motoryzacji
wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze
wykształconych fachowców z zakresu naprawy i
eksploatacji
współczesnych
pojazdów
samochodowych, które są wyposażone w
elektronikę
i
nowoczesne
technologie.
Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów
samochodowych jest bardzo duże.

Kierowca- mechanik
W ostatnich latach zaobserwowano deficyt kadr z wykształceniem
zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży
transportowej, tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z
przewozem rzeczy. Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako
wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć
zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na
pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

Blacharz samochodowy
Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno-maszynowa
obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów
samochodowych. Rozwój przemysłu motoryzacyjnego przyczynia się do
zwiększonego zapotrzebowania na usługi blacharstwa samochodowego.
Blacharze samochodowi mogą być zatrudniani w zakładach produkcyjnych
branży samochodowej, warsztatach naprawczych, usługach blacharskich oraz
mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Lakiernik
Zadaniem lakiernika jest lakierowanie oraz wykonywanie renowacji
powierzchni. Typowymi pracami wykonywanymi przez lakiernika są:
 przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych,
 nakładanie powłok lakierniczych,
 renowacja powierzchni lakierowanej.
Lakiernicy mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż
w szczególności samochodowej, w usługach, mogą prowadzić własną
działalność gospodarczą. W związku ze stałym rozwojem branży
samochodowej, niezmiennym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu napraw
lakierniczych, jak i zmieniającym się dynamicznie technologiom i materiałom
lakierniczym i pomocniczym zapotrzebowanie na specjalistów realizujących
prace lakiernicze będzie nadal rosło.

Fryzjer
Do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, czyli
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów,
formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.
Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale
podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek
mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd wpływają na zmianę
oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Fryzjerzy należą do
grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych
fryzjerów, analiza ofert pracy z portali internetowych i tytułów prasowych
wskazuje na potrzebę zatrudniania fryzjerów przez pracodawców, którzy
poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie.

Kucharz
jest przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych takich jak: przechowywania
żywności, sporządzania potraw i napojów oraz
wykonywania czynności związanych z ekspedycją
potraw i napojów
Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz,
jest branżą usługową. Według prowadzonych
analiz rynek gastronomiczny jest wciąż
rozwijającym się. W Polsce rynek lokali
gastronomicznych nie jest nasycony.
Już obecnie, na podstawie ofert pracy,
zamieszczanych w różnych mediach należy
wnioskować, że kucharz nie jest obarczony
ryzykiem bezrobocia.
Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu
kucharzy stało się postaciami medialnymi; inną
przyczyną jest możliwość zatrudnienia na rynku
europejskim.

Piekarz
Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego głównych
zadań należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich
walorach zdrowotnych..
Piekarstwo należy do gałęzi gospodarki, w której poszukiwani są fachowcy o
wysokich kwalifikacjach. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie
wyszkolonych piekarzy, których zaangażowanie oraz fachowość przyczyni się
do uzyskania na rynku pieczywa o pożądanych walorach smakowych i
zdrowotnych.
Analiza ofert pracy wykazuje, że na rynku pracy poszukiwani są pracownicy o
kwalifikacjach piekarza ze znajomością tradycyjnych technologii wytwarzania.
Duże zapotrzebowanie na piekarzy jest również w krajach Unii Europejskiej.

Cukiernik
Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego
asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji
wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych
konsumentowi.
Rynek pracy poszukuje ludzi, którzy posiadaliby właściwe kwalifikacje nabyte
w toku kształcenia zawodowego. Cukiernictwo przemysłowe wiąże się z
posiadaniem wiedzy i umiejętności na temat obsługi maszyn i urządzeń. Jednak
cukiernictwo to przede wszystkim praca rzemieślnicza. Potrzebny jest zatem
pracownik, który z zaangażowaniem i fachowością wykonywałby swoją pracę.
Analiza internetowych ofert pracy wykazuje, że na rynku pracy poszukiwani są
wykwalifikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych metod produkcji
wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów.

Murarz-tynkarz
Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów
betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych,
nakładaniem warstw tynkarskich . Oprócz ścian może wykonywać także schody,
filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz
samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się
w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może
wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe.
Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.
Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych.
„Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za
granicami naszego państwa. Absolwenci szkoły mogą prowadzić własną
działalność gospodarczą.

OFERTA EDUKACYJNA 2017/18
Szkoła Branżowa I stopnia – klasa mechaniczno-elektryczna
Kształcenie w zawodach ślusarz i elektryk
W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie na rok szkolny
2017/2018 znalazła się klasa I Szkoły Branżowej I stopnia, kształcąca w zawodach ślusarz i elektryk.
Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji
elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń
elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz
naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów
automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym
i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze
wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również
obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach,
prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie.
Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.).
Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.
Praca: Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu
metalowego, przemysłu wydobywczego, obsługi technicznej, naprawczych oraz w przedsiębiorstwach
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można
również prowadzić własny warsztat ślusarski.
Ze swojej strony zapewniamy kadrę wykwalifikowanych nauczycieli, którzy posiadają
uprawnienia egzaminatorów OKE Kraków dla tych zawodów oraz szeroki rozwój pasji i
zainteresowań w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.
Gimnazjalisto! Nie zwlekaj! Podejmij już teraz decyzję o kształceniu w atrakcyjnych
zawodach na rynku pracy!

OFERTA EDUKACYJNA 2017/18
Klasa integracyjna w Szkole Branżowej I stopnia
Uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne wybranych gimnazjalistów
z terenu Powiatu Łęczyńskiego oraz podążając za ogólnie panującym
przekonaniem, iż miarą rozwoju społecznego jest stosunek do osób słabszych
i niepełnosprawnych, w 2015 roku uzyskaliśmy zgodę organu prowadzącego
na utworzenie oddziału integracyjnego w naszej szkole, kształcącego
w zawodzie kucharz. Celem naszych działań jest zmniejszenie różnic w dostępie
do edukacji i zniwelowanie barier wynikających z niepełnosprawności
młodzieży.
Jako jedyni w powiecie prowadzimy nabór do klas integracyjnych, przełamując
tym samym ograniczenia młodzieży niepełnosprawnej w realizowaniu aspiracji
zawodowych. Jest to niezwykle istotna kwestia z punktu widzenia dostępności
kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie,
gdyż najbliższe placówki realizujące kształcenie integracyjne na etapie
szkolnictwa ponadgimnazjalnego znajdują się poza naszym powiatem.
Aby ubiegać się o przyjęcie ucznia niepełnosprawnego do klasy integracyjnej,
bez względu na rodzaj niepełnosprawności, niezbędny jest wniosek rodziców,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną oraz w przypadku szkoły zawodowej zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość
kształcenia się w danym zawodzie. Nasza kadra posiada niezbędne kwalifikacje
do prowadzenia zajęć w klasach integracyjnych, gdyż oprócz pedagoga
zatrudniamy również oligofrenopedagogów. Nauczyciele przedmiotowi zaś
doskonalą swoje kompetencje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych z dziedziny
pedagogiki
specjalnej,
zgodnie
z
zapotrzebowaniem
szkoły.
Więcej informacji na ten temat udzielamy telefonicznie lub zapraszamy
rodziców z młodzieżą do indywidualnego kontaktu z dyrekcją oraz pedagogiem
szkolnym.

