
 

Szanowni Państwo,  

Rodzice i Opiekunowie Ósmoklasistów! 

 

 

Wiosna to pora roku, kiedy tradycyjnie odwiedzaliśmy szkoły powiatu, by spotkać się 

z uczniami klas ósmych,  ich rodzicami i opiekunami  w celu przedstawienia naszej oferty 

edukacyjnej oraz udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące wyboru kierunku 

kształcenia. W  bieżącym roku szkolnym - z wiadomych przyczyn - nie możemy tego zrobić 

w taki sposób. W związku z tym chcielibyśmy tą drogą przedstawić krótko naszą ofertę. 

Istniejemy już 63 lata. 

Wykształciliśmy ponad 10.500 absolwentów. 

Jesteśmy największą szkołą ponadpodstawową w Gubinie. 

Co roku nasza szkoła może pochwalić się olimpijczykami i laureatami różnych konkursów - nie 

tylko przedmiotowych i zawodowych, ale także związanych z rozwojem pasji i talentów. 

Dwukrotnie - w latach 2018 i 2020 - zostaliśmy wyróżnieni Brązową Tarczą - przyznawaną 

najlepszym technikom w Polsce za wyniki matur i egzaminów zawodowych oraz sukcesy 

w olimpiadach. 

Doskonalimy ciągle bazę i ofertę dydaktyczną, by być konkurencyjnymi wobec  szkół 

z większych ośrodków i aby młodzi ludzie z Powiatu Krośnieńskiego mieli alternatywę 

wyboru dobrej placówki w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt. Pracownie logistyczne, ekonomiczne 

i reklamy mogą obecnie się pochwalić najnowocześniejszą bazą komputerową, dzięki której 

uczniowie mogą korzystać z profesjonalnych programów, używanych na rynku pracy. 

By jeszcze lepiej spełniać kryteria  profesjonalnej bazy edukacyjnej, modernizację i remonty 

przeszły także pracownie gastronomiczne i fryzjerskie.  

 Poza tym, dzięki współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, nasi uczniowie, w ramach 

licznych kursów i szkoleń, mają dostęp do nowoczesnych technologii  informacyjnych, 

telekomunikacyjnych oraz nowoczesnego sprzętu, wykorzystywanego w szkolnictwie 

zawodowym. 

Zależy nam na tym, by kierunki kształcenia w ZSLiT były zawsze dostosowane 

do zmieniającego się rynku pracy, dlatego proponujemy: 

Pięcioletnie technika  w zawodach 

 technik żywieni i usług gastronomicznych 

 technik hotelarstwa 

 technik usług fryzjerskich 

 technik reklamy 

 technik logistyk 

 technik ekonomista 



Liceum ogólnokształcące – profil ogólny 

Szkoła Branżowa I Stopnia 

 kucharz, magazynier - logistyk 

 wielozawodowa (np.: tapicer, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, 

sprzedawca, fryzjer, krawiec i inne). 

Mimo pandemii w szkole zrealizowano aż 35 różnych bezpłatnych form dokształcania. 

Dodatkowo uczniowie otrzymali pakiet szkoleń i kursów z doradztwa zawodowego. Owocna 

okazała się także współpraca z przedsiębiorcami, która odbywała się  w formie płatnych staży 

u lokalnych pracodawców. Z tej formy skorzystało w tym roku 30 osób. Młodzież nie tylko 

miała okazję poznać warunki swojej przyszłej pracy, ale też część z nich otrzymała propozycje 

pracy na wakacje. 

Współpracujemy z licznymi lokalnymi pracodawcami, m.in.: „Iwaniccy Sp. z o. o. Sp. k”,  

„Tekra Sp z o.o.”, Salon fryzjerski „Viva”, „Auto Kuman” Marcin Wojtkumski, Mechanika 

Pojazdowa Bogdan Domaniuk, „Horex”, WDF Fijołek-Gubin, „Auto-Chos s.c.” Maciej 

Paszkowski Michał Paszkowski. 

Naszym uczniom proponujemy udział w bezpłatnych kursach np.: prawo jazdy, kurs wózków 

widłowych, barmana, florysty, kurs służba celna, planowanie żywienia z podstawami dietetyki, 

szkolenie lean manufacturing. 

Uczestniczymy w projektach współfinansowanych z UE. 

Każdy młody człowiek może liczyć na naszą otwartość i wsparcie. Gwarantujemy życzliwą 

atmosferę,  zrozumienie i pomoc ze strony pedagoga, psychologa, nauczycieli, wychowawców 

oraz starszych kolegów. 

Osoby zainteresowane mogą liczyć na miejsce w internacie. 

Jesteśmy po to, by pozwolić każdemu znaleźć jego mocne strony 

i pomóc chwycić wiatr w żagle w dorosłym życiu!!! 

Na wszystkie pytania i wątpliwości chętnie odpowiemy telefonicznie. 

Bardziej szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia dostępne na stronie: 

https://www.facebook.com/ZespolSzkolLicealnychITechnicznychWGubinie 

http://www.zslit.gubin.pl 

 

Zapraszamy 

Dyrekcja i Nauczyciele ZSLiT 

https://www.facebook.com/ZespolSzkolLicealnychITechnicznychWGubinie
http://www.zslit.gubin.pl/

