
Oddział integracyjny charakteryzuje się zasadą 
prowadzenia zajęć lekcyjnych przez dwóch 
nauczycieli. Główny nauczyciel realizuje materiał 
nauczania, wspomagający pomaga uczniom 
posiadającym opinię lub  orzeczenie wystawione 
przez poradnię PPPP. 

Odział liczy nie więcej niż 20 uczniów. 

OFERUJEMY 

- dobrze wyszkolona kadrę nauczycieli, 
- praktyki zawodowe w profesjonalnych zakładach pracy, 
- zajęcia pozalekcyjne sprzyjające rozwojowi zainteresowań uczniów, 
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia, 
- bezpieczną i przyjazną atmosferę, 
- specjalistyczna opiekę psychologiczno-pedagogiczną. 

BAZĘ DYDAKTYCZNĄ: 
- pracownię gastronomiczną, 
- pracownię informatyczną, 
- pracownie ekonomiczno-handlową, 
- pracownie wyposażone w tablice interaktywne, 
- fitness klub, 
- biblioteka z czytelnią wyposażona w komputerowe centrum 
multimedialne. 

ATUTY 

 Szkoła uczy w systemie dualnym zwanym też przemiennym lub 
dwutorowym - polega on  na nauce zawodu organizowanej przez 
pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie 
szkolnym lub formach pozaszkolnych. Inaczej praktyczna nauka zawodu 
realizowana jest w zakładach pracy, a przedmioty zawodowe realizowane 
są w szkole lub na kursach. 

 Ukończenie nauki gwarantuje dobrze płatną pracę bez 
konieczności wyjazdu za granicę, 

 Bardzo dogodny dojazd. Szkoła usytuowana jest przy drodze 
krajowej nr 10. 

 Uczestniczymy w konkursach: 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP. Na szczeblu 
wojewódzkim: 2012 r. – I miejsce, 2013 r. – I miejsce, 2014 
r. – I i II miejsce,  2015 r. – II i III miejsce, 2016 r. – I 
miejsce, 2018 r. - II miejsce,  

 

 

 



Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP na szczeblu 
wojewódzkim:  2018 r. - II miejsce 

 

 Bardzo wysoka zdawalność egzaminu zawodowego 

 

 

 

 

 

 

Z roku na rok osiągamy coraz lepsze wyniki               

                                 
       Kształcimy fachowców w każdym zawodzie. Oferta edukacyjna 
znajduje się na stronie www.zsplubaszcz.com.  

• Poszukiwane zawody na lokalnym rynku pracy: dekarz, elektryk, 
stolarz, tapicer, ślusarz, kucharz, krawiec, lakiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, monter instalacji budowlanych, murarz – tynkarz, 
piekarz i wiele innych.  

Zobacz jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy - barometr zawodów 
opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy   

http://zsplubaszcz.com/zasoby_index/2019/Barometr%202019.pdf 



   Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka 
w Lubaszczu, oprócz wiedzy i umiejętności zdobywanych w zakresie 
kształconego zawodu, biorą udział w kursach rozszerzających ich 
kompetencje. Zdobywają następujące kwalifikacje: 

 spawania dwoma 
metodami 
MAG/MIG,  

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 operatora koparko – ładowarki,        
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 stylizacji paznokci,  
 make-up,  

 

 prawa jazdy kategorii B, 

 
 



 kurs renowacji 
mebli i antyków.    

  

 

 

 

  Aktywnie działamy w Szkolnym Kole Wolontariatu „Radość serca”, kole 
Caritas, PCK, HDK. Co roku nasi uczniowie zdobywają tytuł Wolontariusza 
Powiatu Nakielskiego   

  

 

 

 

 

 

Przeprowadzamy liczne akcje charytatywnie 



 

 

 

 

 

 

Organizujemy Konkursy Powiatowe: POLIGLOTA - Powiatowy Konkurs 
Języka Angielskiego i Niemieckiego(I miejsce w 2019 r. w kategorii BS1S), 

  

MŁODY WOKULSKI – Międzyszkolny Konkurs dla Sprzedawców,  

 

 

 

 



 

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS - Powiatowy Konkurs Matematyczny.  

Co roku realizujemy projekty na zajęcia pozalekcyjne, w ramach 
których wyjeżdżamy na wycieczki, warsztaty zawodowe; bierzemy udział 
w kursach i szkoleniach, np. kursy kulinarne, obsługa kas fiskalnych, 
florystyka, i inne.  

  

 

 

Szkoła wykształciła wielu dobrych fachowców o różnych 
specjalnościach, którzy dziś z  powodzeniem prowadzą własną 
działalność gospodarczą i tworzą stanowiska pracy dla naszych 
uczniów  oraz absolwentów. 

Wykaz zawodów, w których uczniowie mogą kształcić się: 

betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz izolacji przemysłowych, 
blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz, 
elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
elektryk, fotograf, fryzjer, garbarz skór,  introligator, kaletnik, 
kamieniarz, kierowca-mechanik, kominiarz, koszykarz-
plecionkarz, kowal, krawiec, kucharz, kuśnierz, lakiernik, 



mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, 
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik precyzyjny, 
mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, modelarz odlewniczy, monter 
budownictwa wodnego, monter izolacji budowlanych, monter 
izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter 
nawierzchni kolejowej, monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych, monter sieci i instalacji  sanitarnych, 
monter systemów rurociągowych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, elektronik, murarz-tynkarz, 
obuwnik, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, operator maszyn leśnych, operator maszyn w 
przemyśle włókienniczym, operator obrabiarek skrawających, 
operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń 
przemysłu chemicznego, operator urządzeń przemysłu 
szklarskiego, optyk-mechanik, piekarz, pszczelarz, rękodzielnik 
wyrobów włókienniczych, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, 
tapicer, wędliniarz, zdun, zegarmistrz, złotnik-jubiler, operator 
maszyn i urządzeń do robót drogowych, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik 
pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, 
pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera. 

  

Napisz do nas: 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH 
im. Władysława Łokietka 

w Lubaszczu 
Lubaszcz 11a 

89-100 Nakło nad Notecią 
tel.  52-3860719 

tel. kom.  516081215 
w godzinach: 07:45 - 15:15 

 napisz do nas: zsp@zsplubaszcz.com 

sekretariat szkoły: sekretariat@zsplubaszcz.com 
 


