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Technikum 

 technik budownictwa 
(zajęcia z wózków widłowych zakończone egzaminem) 

 technik elektryk 
(zajęcia z inteligentnych budynków, szkolenia SEP) 

 technik informatyk 
(nowość - multimedia i grafika komputerowa) 

 technik mechanik 
(zajęcia ze spawania zakończone certyfikatem) 

 technik pojazdów samochodowych 
(zajęcia z samochodów elektrycznych , prawo jazdy) 

 technik programista 
(zajęcia z programowania zakończone certyfikatami) 

 technik rachunkowości 
(zajęcia z kas fiskalnych zakończone certyfikatem) 

 technik robót wykończeniowych 

w budownictwie 
(zajęcia z wózków widłowych zakończone egzaminem) 

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

(zajęcia z dietetyki zakończone certyfikatem) 

 

II Liceum Ogólnokształcące 

 klasa mundurowa 
(zajęcia z edukacji wojskowej i matematyki 

wojskowej) 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

 dekarz 

 kucharz 

 mechanik pojazdów samochodowych 
(prawo jazdy w programie nauczania) 

 monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
  

Branżowa Szkoła II Stopnia  

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 technik robót wykończeniowych 
w budownictwie 

 technik pojazdów samochodowych 

 

Szkoła przyjazna dla ucznia 



Realizujemy projekty  
 

Projekt Innowacyjne kształcenie w Zespole 
Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją 
sukcesu na rynku pracy. W ramach projektu 
przeprowadzone zostaną  staże dla 330 
uczniów (już od pierwszej klasy). Po 
zakończeniu stażu uczniowie otrzymają 

stypendium w wysokości 2 322,00 zł. Przeprowadzone zostaną następujące 
kursy/szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów: 
kurs dietetyki, kurs kelner barman, kurs na wózki widłowe i żurawie HDS, kurs 
operatora koparko-ładowarki, kurs prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją 
wstępną i egzaminami, szkolenie z zaawansowanych metod tworzenia stron 
internetowych, szkolenie obsługi kas fiskalnych, szkolenie ze spawania 
metodą MAG i TIG. 

            

Projekt International experience for better 
future  realizowany w ramach Programu 
Erasmus+. W ramach projektu 

młodzież ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 
oraz technik rachunkowości wyjedzie do hiszpańskiej Malagi, by tam odbyć 
praktyki zawodowe, a także pozna kulturę i tradycję regionu. Pozwoli to 
również na podniesienie kompetencji językowych oraz lepiej przygotuje 
naszych uczniów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. 

 
Uczymy młodszych kolegów             

Bezpłatne zajęcia z programowania dla uczniów szkół podstawowych 
 

Współpracujemy z wieloma firmami 
Organizujemy staże i praktyki zawodowe u ponad stu pracodawców. 

 
Stypendia (już od pierwszej klasy) 

Mamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów, Starosty Przeworskiego oraz 
realizujemy programy stypendialne dla młodzieży utalentowanej w kierunku 

przedmiotów metamatyczno-przyrodniczych i technicznych. 
 

Osiągamy sukcesy 
Laureat w II Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy „Poznaj Prawo 

Budowlane" 
Finalista XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 

Finalista XVII Edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 
EUROELEKTRA 

Finalistka XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego PIX PROGRAMMING 

CHALLENGE 2019 
Finaliści w Wojewódzkiej Licealiadzie w piłce ręcznej - chłopcy 

Finalistki w Wojewódzkiej Licealiadzie w tenisie stołowym - dziewczęta 
Finaliści XLI Edycji Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni 

jak żołnierze” 
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 
ul. Ignacego Krasickiego 9 37-200 Przeworsk tel. 16 648 7574 

zsz.przeworsk.pl   zszprzeworsk@gmail.com 


