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Technikum Logistyczne             

Zasadnicza Szkoła Zawodowa            
Liceum Ogólnokształcące

Szkoły Policealne
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe



Jesteśmy nowoczesną,  
świetnie wyposażoną szkołą,  

która pomoże Ci zdobyć 
wykształcenie średnie 

lub zawodowe



w zawodach 
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w Technikum kształcimy logistyków 

myślimy
o Twojej przyszłości
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technik logistyk                                                        nauka trwa 4 lata

Technikum logistyczne

Logistyka, wymieniana w czołówce rankingów jako zawód przyszłości, to przepływ materiałów, 
informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. 
W trakcie praktycznej nauki zawodu praktyka w przedsiębiorstwach handlowych, przemysło-
wych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialne-
go. Ogromne możliwości zatrudnienia

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługo-
wych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

zawód przyszłości

myślimy
o Twojej przyszłości



W Liceum Ogólnokształcącym uczymy przyszłych grafików

wychodzimy naprzeciw 

oczekiwaniom rynku pracy



W Liceum Ogólnokształcącym uczymy przyszłych grafików

wychodzimy naprzeciw 

oczekiwaniom rynku pracy
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grafika komputerowa                                                 nauka trwa 3 lata

Liceum Ogólnokształcące

Logistyka, wymieniana w czołówce rankingów jako zawód przyszłości, to przepływ materiałów, 
informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. 
W trakcie praktycznej nauki zawodu praktyka w przedsiębiorstwach handlowych, przemysło-
wych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialne-
go. Ogromne możliwości zatrudnienia

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługo-
wych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

zawód przyszłości



W ZSZ uczymy przyszłych szefów kuchni

oferujemy wykształcenie
zawodowe



dl
a 

m
ło

dz
ie

ży

kucharz                                                                                   nauka trwa 3 lata

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Logistyka, wymieniana w czołówce rankingów jako zawód przyszłości, to przepływ materiałów, 
informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. 
W trakcie praktycznej nauki zawodu praktyka w przedsiębiorstwach handlowych, przemysło-
wych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialne-
go. Ogromne możliwości zatrudnienia

W ZSZ uczymy przyszłych szefów kuchni



NASZE ATUTY

Klimat sprzyjający nauce
Świetna atmosfera

Wyrozumiali i troskliwi nauczyciele
Brak problemów z przemocą



   ☺ atrakcyjne praktyki zawodowe  
       u znanych i cenionych na rynku pracodawców 
☺ sprzęt audio-video i dostęp do Internetu  
      w każdej pracowni  
☺ nowoczesne laboratorium językowe do nauki    
      angielskiego i rosyjskiego  
☺ nowy (marzec 2013 roku) sprzęt komputerowy  
      w pracowni komputerowej  
☺ dostęp do Internetu i ksero przed/po zajęciach  
☺ stypendia dla uczniów z najwyższą średnią  
 

GWARANTUJEMY



NASZE SUKCESY W LATACH 2012-2011:

☺ Matura w Technikum zdana w 100% 
       za pierwszym podejściem 

☺ I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno 
       -Literackim o Żołnierzach Wyklętych (2013)

☺ I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim  
      (etap powiatowy i awans do etapu wojewódzkiego 2012) 

☺ I i III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Św. Barbarze (2012) 

☺ I i III miejsce w IV i V Recytatorskim Konkursie im. Zbigniewa Herberta (2011, 2012) 

☺ II miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym (2012)

☺ III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Bł. Janie Pawle II (2012)

☺ XI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (2012)

☺ I i III miejsce w Turnieju Mowy Polskiej (2011) 



dodatkowe zajęcia z języka polskiego, angielskiego, matematyki, 
logistyki dla uczniów zdolnych i mających problemy z nauką  

bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (warsztaty dziennikarskie, koło miłośników 
grafiki komputerowej i fotografii, koło informatyczne, koło logistyczne, zajęcia 
sportowe: piłka nożna, techniki samoobrony) 
 

dodatkowe zajęcia przed maturą z przedmiotów wiodących na egzaminie 

zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów zawodowych 

 kurs operatora widłowego i udzielania pierwszej pomocy  

dofinansowania do wycieczek, rajdów, obozów  
integracyjnych i przetrwania, wyjazdów do kina i teatru 

NA NUDĘ 
NIE NARZEKAMY



Pomożemy Ci
zdobyć wykształcenie
i osiągnąć sukces 



Pomożemy Ci
zdobyć wykształcenie
i osiągnąć sukces 

Dziękujemy za uwagę

Zespół Szkół w Ludwinie



Zespół Szkół 
w Ludwinie zaprasza

Technikum Logistyczne             

Zasadnicza Szkoła Zawodowa            
Liceum Ogólnokształcące

Szkoły Policealne
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


