


 

  

„Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, 

a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego” 

przysłowie chińskie 

 

 

 

Mamy przyjemność przedstawić Wam ofertę bezpłatnych szkół dziennych Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Olecku. 

Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. 

Oznacza to, że ukończenie szkoły ZDZ pozwala na uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych. 

Absolwenci mają więc otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach oraz 

uczelniach wyższych. 

Prowadzimy następujące typy bezpłatnych szkół dziennych: liceum ogólnokształcące.  

W naszej działalności duży nacisk kładziemy nie tylko na jakość kształcenia, ale również na 

przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo w szkole. Oddziały w bezpłatnych szkołach dziennych liczą 

nie więcej niż 24 osoby, a w danej szkole istnieje niewielka ilość oddziałów. To powoduje, że szybko 

poznajemy uczniów, ich obawy, potrzeby, zainteresowania oraz podejmujemy w odpowiednim 

czasie stosowne działania.  

Jakość naszych działań potwierdzona jest wieloma certyfikatami, m.in. certyfikatem ISO. Daje 

to uczniom oraz ich rodzicom gwarancję spełnienia ich wymagań związanych z jak najwyższą 

jakością świadczonych usług.  

 

Nasze szkoły – to szkoły przyjazne uczniom! 

 

 

Mamy nadzieję, że ten informator 

pomoże w szybszym i właściwym wyborze naszej szkoły. 

 

 

ZAPRASZAMY! 

 
 

 

Szkoły ZDZ w Olecku 

www.szkoly.zdz.bialystok.pl/olecko 



 

  

Liceum Ogólnokształcące 
 

 

Opis szkoły 

 podbudowa: gimnazjum,  

 3-letni cykl kształcenia,  

 forma dzienna,  

 SZKOŁA BEZPŁATNA! 

 uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły,  

 szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  
 

 

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:  

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, 

 podanie o przyjęcie do szkoły,  

 dwie fotografie podpisane na odwrocie, 

 opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej (jeśli dotyczy). 
 

 

W naszym liceum proponujemy klasy o kierunkach:  

 LEŚNYM (klasa mundurowa) 

 TURYSTYCZNYM 

 OGÓLNYM 

 

W naszej szkole możesz uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania! 
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Opis kierunków kształcenia 
 

 

LEŚNY (mundurowy) 
 

Szkoła promuje zalety służby leśnej. W ramach zajęć uczniowie realizować będą przedmioty 

dydaktyczne ogólnokształcące oraz z zakresu gospodarki leśnej. W trakcie nauki zapoznają się z: 

1. Podstawami ekonomiki leśnej  

2. Hodowlą lasu  

3. Ochroną środowiska leśnego  

4. Podstawami gospodarowania zwierzyną (łowiectwo) 

5. Urządzaniem i użytkowaniem lasu  

Strojem obowiązującym na kierunku jest mundur wzorowany na służbach leśnych. 

 

W ramach dodatkowych przedmiotów realizacja zajęć będzie się odbywać między innymi  

w szkółkach leśnych, lasach państwowych, na strzelnicy myśliwskiej oraz w kole łowieckim. Dzięki 

nawiązanej współpracy z Nadleśnictwem Olecko uczniowie poznają dokładnie specyfikę pracy  

w Lasach Państwowych poprzez spotkania z pracownikami Nadleśnictwa. 

Dodatkowo podczas nauki uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w następujących 

szkoleniach: 

 „Drwal – operator pilarki” 

 „Obsługa żurawi przeładunkowych”  

Wyżej wymienione szkolenia nadają uprawnienia do bezterminowej obsługi danych urządzeń.  

Dzięki udziałowi w zajęciach związanych z leśnictwem uczniowie zdobędą podstawową wiedzę 

na temat danego zawodu, którą będą mogli kontynuować podejmując naukę na studiach. 

Jednocześnie po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji na oferowanych przez szkołę kursach, 

absolwent szkoły będzie mógł niezwłocznie podjąć pracę np. w Zakładzie Usług Leśnych jako 

pracownik leśny. 

 
 

 www.szkoly.zdz.bialystok.pl/olecko 

Szkoły ZDZ w Olecku 



 

 

Opis kierunków kształcenia 
 

 

TURYSTYCZNY  

 

Szkoła promuje zalety pracy w branży turystycznej. W ramach nauki uczniowie realizować 

będą zajęcia dydaktyczne ogólnokształcące oraz z zakresu obsługi ruchu turystycznego, gdzie 

zapoznają się między innymi z następującymi zagadnieniami: 

1. Działalność turystyczna 

2. Usługi agroturystyczne  

3. Obsługa turystyczna 

4. Usługi żywieniowe 

5. Usługi noclegowe 

W ramach dodatkowych przedmiotów realizacja zajęć będzie się odbywać przede wszystkim  

w nowo wyposażonej bazie na terenie szkoły, jak również w gospodarstwach agroturystycznych, 

hotelach, pensjonatach itd. Dzięki nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym 

Mazurska Kraina uczniowie poznają dokładnie specyfikę prowadzenia gospodarstw 

agroturystycznych oraz usług turystycznych poprzez spotkania z osobami współpracującymi ze 

stowarzyszeniem. 

Dodatkowo podczas nauki uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w następujących 

szkoleniach: 

 „ABC własnego biznesu”  

  „Kucharz regionalny” 

  „Pilot wycieczek” 

Dzięki udziałowi w zajęciach związanych z turystyką uczniowie zdobędą podstawową wiedzę 

na temat danego zawodu, którą będą mogli kontynuować podejmując naukę na studiach lub  

w Szkole Policealnej na kierunku technik turystyki wiejskiej. Jednocześnie absolwenci zostaną 

przygotowani do prowadzenia własnej działalności związanej ze świadczeniem usług turystycznych. 
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Opis kierunków kształcenia 
 

 

OGÓLNY  
 

W ramach nauki na danym kierunku uczniowie realizować będą zajęcia dydaktyczne wyłącznie 

z zakresu przedmiotów ogólnokształcących. Są to: 

 w zakresie podstawowym: język polski, język angielski, język niemiecki, wiedza o kulturze, 

historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, 

fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa; 

 w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, matematyka; 

 w zakresie uzupełniającym: historia i społeczeństwo. 

 

Dzięki podjętej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku, zajęcia  

z wychowania fizycznego obywać się będą w Hali Widowiskowo – Sportowej z Pływalnią „Lega” 

w Olecku. 

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach, dzięki 

którym będą mogli rozwijać własne pasje i zainteresowania. Są to między innymi: 

 „Fotografia cyfrowa z komputerową obróbką zdjęć”, 

 „Stylizacja paznokci z elementami wizażu”,  

 „Projektowanie odzieży z elementami krawiectwa”, 

 „Aranżacja wnętrz” 

 „Indywidualne doradztwo zawodowe” 

i wiele innych dostosowanych do potrzeb ucznia. 

Uczniowie naszej szkoły zostaną przygotowani do pozytywnego zdania egzaminu maturalnego 

oraz do kontynuowania kształcenia na uczelniach wyższych. Jednocześnie uczestnicząc  

w dodatkowych szkoleniach, będą mieli okazję poznać zawód, w którym będą chcieli dalej się 

kształcić i z którym wiążą swoją przyszłość.  
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Atuty szkoły 
 

 Wykwalifikowana kadra dydaktyczna  

 Bezpieczne i komfortowe warunki nauki 

 Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa 

 Szkoła przyjazna uczniom 

 Indywidualne podejście do ucznia 

 Nowoczesna baza dydaktyczna 

 

Co nas wyróżnia? 
 

 Innowacyjne metody kształcenia 

 Mało liczne klasy 

 Dobra lokalizacja szkoły (centrum miasta) 

 Możliwość uczestnictwa w kursach przygotowujących do matury 

 Organizacja szkoleń doskonalących i nadających uprawnienia dla uczniów szkoły 

 Pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów 

 Możliwość kontynuacji nauki w Szkole Policealnej ZDZ 

 Jakość działań potwierdzona certyfikatem ISO 

 Stypendia Prezesa ZDZ dla najlepszych uczniów  

 75 – letnie doświadczenie w kształceniu młodzieży i dorosłych 

 Nawiązanie współpracy z: 

 

 Nadleśnictwem Olecko  

 

 Stowarzyszeniem Agroturystycznym Mazurska Kraina 

 

 Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku 
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Baza dydaktyczna 
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Warunki rekrutacji 
 

 
Terminy składania dokumentów i rekrutacji: 

 do 22 czerwca 2015 r. - składanie dokumentów do szkoły, 

 do 30 czerwca 2015r. do godz. 14:00 - złożenie w szkole świadectwa ukończenia gimnazjum  

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 do 3 lipca 2015r. do godz. 14:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 

Rekrutacja do bezpłatnego dziennego Liceum Ogólnokształcącego odbywa się poprzez złożenie 

kompletu dokumentów w siedzibie szkoły 

Sekretariat Szkół ZDZ w Olecku 

ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko 

O przyjęciu decydują  wyniki rekrutacji przeprowadzonej na podstawie świadectwa ukończenia 

gimnazjum, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz  kolejność zgłoszeń. 

 

Informacji na temat szkoły udzielamy 
 

 
 osobiście: Sekretariat Szkół ZDZ w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A 

 telefonicznie: 87 520 26 35 

 mailowo: olecko@zdz.bialystok.pl 

 lub przez GG: 48536776 

 
Zapraszamy również na naszą stronę internetową 

www.szkoly.zdz.bialystok.pl/olecko 

 

 

Podejmij właściwą decyzję i wybierz naszą szkołę! 
 

ZAPRASZAMY! 
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