
  
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH                  
im. Króla Jana III Sobieskiego                                 

 

JEDNA SZKOŁA - 

WIELE MOŻLIWOŚCI! 

DOŁĄCZ DO NAS! 
ZAPRASZAMY!!! 

BUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 
W ZESPOLE SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH 
W PRZEWORSKU 
ul. Ignacego Krasickiego 9 

37-200 Przeworsk, tel. 16 648 75 74 

e-mail:zszprzeworsk@gmail.com 

zsz.przeworsk.pl 

Adres elektronicznej rekrutacji:  

http://zsz.przeworsk.pl/nabor-do-klas-pierwszych/ 

przez  
małe miasto 

PRZEWORSK 
do  

WIELKIEGO  
ŚWIATA 

DODATKOWE ZAJĘCIA Z EDUKACJI WOJSKOWEJ                    

I MATEMATYKI WOJSKOWEJ 

PRAWO JAZDY W PROGRAMIE NAUCZANIA                   

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ „IMPRESJA” 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH            

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - KUCHARZ 



 UCZ SIĘ!                                   
REALIZUJ SWOJE PASJE! 

PODRÓŻUJ!
Zespół Szkół Zawodowych im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Przeworsku       
istnieje od 1963 roku. Kształcimy uczniów 
w czterech typach szkół: Technikum,        
Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa 
Szkoła I i II stopnia. Naszym uczniom za-
pewniamy kształcenie zawodowe na naj-
wyższym poziomie, a oferowane przez 
nas kierunki dostosowane są do  potrzeb 
europejskiego rynku pracy.  

W rankingu                                           
Fundacji Edukacyjnej                    

Perspektywy nasze Technikum 
znalazło się wśród najlepszych 

techników na Podkarpaciu                  
i zdobyło tytuł  

„SREBRNEJ SZKOŁY”                 
w 2021 roku.             

Zapewniamy: 

 wysoką jakość nauczania w miłej 
i przyjaznej atmosferze, 

 konsultacje przygotowujące uczniów 
do egzaminów zewnętrznych, 

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych 
i kół zainteresowań – sekcja zespoło-
wych gier sportowych, sekcja lekkoat-
letyczna, kółko strzeleckie, kółko  ga-
stronomiczne, koło SKKT PTTK, 
PTSM, PCK, 

 opiekę pedagoga szkolnego oraz pie-
lęgniarki szkolnej, 

 możliwość odbywania zajęć praktycz-
nych na warsztatach szkolnych 

 stypendium Starosty Przeworskiego 
dla wyróżniających się uczniów. 

Posiadamy: 

 świetnie wyposażone pracownie do 
przedmiotów ogólnokształcących 
i zawodowych, 

 nowoczesną halę sportową i boisko 
wielofunkcyjne, 

 monitoring zapewniający bezpieczeń-
stwo na terenie szkoły, 

 radiowęzeł szkolny,  

 stołówkę szkolną, 

 jednozmianowy cykl nauki, 

 ogólnodostępne parkingi na terenie 
szkoły. 

Jesteśmy: 

  otwarci na uczniowskie inicjatywy: 
”szczęśliwy numerek”, wyjazdy                        
i imprezy integracyjne oraz charyta-
tywne,  

Realizujemy: 

 projekty UE: „Innowacyjne kształcenie 
w Zespole Szkół Zawodowych w Przewor-
sku gwarancją sukcesu na rynku pracy", 
„International experience for better future” - 
praktyki  zagraniczne w hiszpańskiej Mala-
dze  w ramach programu Erasmus Plus". 

Współpracujemy ze środowiskiem 
lokalnym: 

 OSK „Wiraż”, 

 RStechnology – patronat dla 
kierunku technik mechanik, 

 Ościenne Szkoły, 

 Koła Gospodyń Wiejskich. 

Odnosimy: 

 sukcesy w olimpiadach i konkursach  
przedmiotowych. 

Tylko u nas:   

 w ramach Lokalnej Akademii Sieciowej  
Cisco absolwent może być posiadaczem 
kilkudziesięciu międzynarodowych certyfi-
katów firmy Cisco Systems oraz firm    
partnerskich.  

 nasi uczniowie mogą zdobyć prestiżowe 
certyfikaty nieodpłatnie. Respektowane są 
one przez uczelnie wyższe jak również 
przez pracodawców. Prawie wszystkie cer-
tyfikaty zdawane są  w języku angielskim, 
tak więc ich posiadanie daje umiejętność 
posługiwania się językiem angielskim ukie-
runkowanym zawodowo w branży informa-
tycznej. Oferta w każdym roku szkolnym 
jest rozbudowywana o nowe certyfikaty. 

ZAPRASZAMY!!!            


