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Pracownia hotelarska

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja
to szkoła z wieloletnimi tradycjami, ciesząca się dobrą opinią
w środowisku lokalnym. Od ponad pięćdziesięciu lat kształcimy średnią
kadrę techniczną w atrakcyjnych zawodach. Dążymy do tego, aby
młodzież pochodząca z różnych środowisk i miejscowości miała równe
szanse na zdobycie kwalifikacji pozwalających na aktywne znalezienie
się na polskim i europejskim rynku pracy lub na dalszą naukę.
Stwarzamy warunki do przyjaznej i twórczej atmosfery
sprzyjającej efektywnej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.
O atrakcyjności naszej placówki świadczy fakt, że jesteśmy
najliczniejszą szkołą w Powiecie Tomaszowskim.

Pracownia ekonomiczna

Pracownia gastronomiczna

Nowoczesna infrastruktura:
 atutem szkoły jest odnowiona

i przestronna baza lokalowa,
 nowoczesne klasopracownie z zestawami multimedialnymi do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, pracownie komputerowe
do nauki przedmiotów informatycznych, budowlanych, ekonomicznych
oraz hotelarsko-gastronomicznych,
 stale doposażamy szkołę w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne
(laptopy, monitory interaktywne,
telewizory, drukarki w tym drukarki
3-D),
 zapewniamy pomoc psychologa

szkolnego, stomatologa oraz pielęgniarki szkolnej,
 posiadamy bibliotekę szkolną
z Multimedialnym Centrum Informacji oraz systematycznie wzbogacanym księgozbiorem i fachową
prasą,
 uczniowie mają własne szafki,
zamykane na klucz,
 częścią integralną szkoły jest Internat, jako jedyny w mieście jest
dostępny dla wszystkich uczniów
szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski,
 oferujemy możliwość korzystania

z posiłków w szkolnej stołówce,
 dbamy o bezpieczeństwo uczniów poprzez monitoring na terenie kompleksu
szkolnego,
 dla potrzeb szkolenia praktycznego
szkoła posiada w arsztaty szkolne oraz
pracownie do zajęć praktycznych, które
posiadają akredytację OKE w Krakowie.

Perspektywy rozwoju:
 dobrze wykwalifikowana kadra

pedagogiczna tworzy przyjazny i
twórczy klimat pracy, a także dzięki
współpracy z rodzicami i społecznością lokalną wspiera uczniów w ich
rozwoju i dążeniach,
 nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach
doskonalenia zawodowego zgodnie
z priorytetami szkoły,
 w ramach współpracy z wyższymi
uczelniami młodzież naszej szkoły
bierze udział w różnego rodzaju
warsztatach, wykładach, konkursach, dniach otwartych, pokazach
i prelekcjach),

 szkoła wspiera ucznia w jego roz-

fakultatywne i wyrównawcze,
woju na płaszczyźnie intelektualnej  uczniowie naszej szkoły uczestniczą
i emocjonalnej; uczy twórczego my- w różnych projektach,
ślenia rozwija indywidualne uzdol-  umożliwiamy uczniom udział w licznienia, pobudza kreatywność, samo- nych uroczystościach i imprezach szkoldzielność w działaniu i wiarę we
nych, miejskich i powiatowych, spektawłasne siły; wychowuje w duchu
klach teatralnych i spotkaniach z ciekapatriotyzmu i poszanowania tradycji wymi ludźmi; organizujemy wycieczki
i kultury,
przedmiotowe i krajoznawcze oraz bi w celu zapewnienia wszechstronwaki.
nego rozwoju zainteresowań i pasji
uczniów organizowane są atrakcyjne
zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe,
 dążąc do podniesienia zdawalności
egzaminów maturalnych i zawodowych organizowane są liczne zajęcia

Najważniejsze sukcesy edukacyjne:
 laureat XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Zielona Góra,
 III miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie "Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" -

Lublin,
 III miejsce w II Konkursie z Rachunkowości Zamość,
 laureat XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Zielona Góra,
 III miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie "Wiedzy
z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"Lublin,
 III miejsce w II Konkursie z Rachunkowości Zamość.

Współpraca z uczelniami i instytucjami:
 UMCS w Lublinie,
 Uniwersytet Rzeszowski,
 Politechnika Lubelska i Rzeszowska, KUL,
 przedszkola na terenie miasta,
 MOPS, GOPS, PCK,
 ZUS,
 Powiatowy Urząd Pracy,
 Sąd Rejonowy,
 IPN,
 biblioteka miejska i pedagogiczna,
 Współpraca z lokalnymi pracodawcami.

Wolontariat:
 „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,
 „Szlachetna Paczka”,
 WOŚP,
 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,
 Caritas,
 Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobami

krwi w Lublinie,
 wolontariat zagraniczny z AIESEC.

Zawodowy Strzał w 10!

Z piosenką biesiadną w przedszkolu

Stypendia przyznane w szkole:
 Stypendia Prezesa Rady Ministrów,
 Stypendia Starosty.

Programy i projekty realizowane w szkole:
 Erasmus+ „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia

zawodowego”, Niemcy - Berlin 2016, Włochy - Rimini 2017,
 Erasmus+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Grecja,
Leptokaria (2019 i 2020),
 „Zagraniczne staże zawodowe gwarancją zatrudnienia na europejskim rynku pracy”, Grecja (2019 i 2020),
 „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych dzięki którym podnosili swoje kwalifikacje zawodowe (2017-2019),
 doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego (2016 - 2018),
 „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” - uczniowie mają możliwość uczestniczenia
w szkoleniach specjalistycznych i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych (2019-2021),
 „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim”(2021-2023);
 „Komórkomania” - Dzień Dawcy Szpiku Kostnego,
 „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
 „Wybierz Życie - Pierwszy Krok”,
 Projekt „Lekcje z ZUS-em”.

Praktyki zagraniczne - Rimini (Włochy)

Praktyki zagraniczne - Nafpaktos (Grecja)

Oferta edukacyjna Technikum 5-letnie

Prowadzi dokumentację
w jednostce organizacyjnej

Prowadzi sprawy
kadrowo - płacowe

KARIERA EDUKACYJNA
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości,
technik spedytor, technik logistyk, technik administracji. Możesz kontynuować naukę na kursie
kwalifikacyjnym dla zawodu technik rachunkowości. Na wszystkich stanowiskach pracy technik
ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi takimi jak: komputer,
kserokopiarka, faks, skaner, bindownica, laminator, gilotyna itp.

Organizuje i kontroluje roboty
budowlane oraz
sporządza kosztorysy

Wykonuje, kontroluje
roboty konstrukcyjno budowlane

KARIERA EDUKACYJNA
Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach takich jak: architekt czy
geodeta. Dodatkowym atutem będzie znajomość specjalistycznych oprogramowań do
sporządzania dokumentacji rysunkowej oraz wykonywania obliczeń. Zaletą będzie także
znajomość podstaw księgowości rysunkowej oraz wykonywania obliczeń. W przypadku pracy za
granicą warto nauczyć się języka obcego.

Oferta edukacyjna Technikum 5-letnie

Montuje i eksploatuje
systemy komputerowe,
urządzenia peryferyjne i sieci

Programuje, tworzy
i administruje stronami
internetowymi i bazami danych

KARIERA EDUKACYJNA
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji. Dodatkowym atutem są
kursy specjalistyczne. Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Technik Żywienia
i Usług Gastronomicznych

Sporządza
potrawy i napoje

Organizuje żywienie
i usługi
gastronomiczne

KARIERA EDUKACYJNA
Możesz zdobyć nowe umiejętności
i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach
i warsztatach (np. barman).
Możesz
podjąć dalszą naukę na wyższych
uczelniach poszerzając swoje kwalifikacje
a tym samym zwiększając szanse
zatrudnienia (np. dietetyka).

Technik Hotelarstwa

Planuje i realizuje
usługi w recepcji

Obsługuje gości
w obiekcie
świadczącym
usługi hotelarskie

KARIERA EDUKACYJNA
Wymagana jest biegła znajomość
języków obcych. Wskazana jest umiejętność
obsługi komputera oraz nowoczesnego sprzętu
biurowego.

Oferta edukacyjna Szkoła branżowa
I stopnia

Monter Zabudowy
i Robót Wykończeniowych
w Budownictwie
Wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe

KARIERA EDUKACYJNA
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter
izolacji budowlanych, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych
w budownictwie. Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.

Sporządza potrawy i napoje

KARIERA EDUKACYJNA
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik żywienia
i usług gastronomicznych. Przydatne są uzdolnienia manualne i wyobraźnia, które
wykorzystuje się przy projektowaniu rozmieszczenia potraw na półmiskach czy dekorowaniu
różnorodnych wyrobów kulinarnych. Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu dietetyki
i żywności.

