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Sale lekcyjne — bogato wyposażone
w sprzęt audiowizualny








Pracownie specjalistyczne
Sala gimnastyczna
Siłownia
Strzelnica pneumatyczna
Kompleks boisk
Internat

Liceum Ogólnokształcące

Służby Mundurowe z elementami prawa
• pragniesz przygody, możliwości sprawdzenia się
w działaniu, podniesienia sprawności ﬁzycznej,
przygotowania do zdobycia atrakcyjnego zawodu?
— wybierz służby mundurowe
• w mundurze kształcimy już od 1998 r.
• patronat nad klasami sprawuje NOSG im. 27 Dywizji
Armii Krajowej w Chełmie
• uczniów obowiązuje umundurowanie
(Straż Graniczna lub Policja)
• będziesz uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim
na strzelnicy pneumatycznej i otwartej, w obozie
szkoleniowym, warsztatach lotniczych, a podczas
zajęć specjalistycznych będziesz uczyć się środków
przymusu bezpośredniego
• w ramach zajęć realizowane są wyjazdy edukacyjne
do placówek straży granicznej, jednostek policyjnych
i na przejścia graniczne
• jako absolwent będziesz posiadać wiedzę o celach,
funkcjonowaniu, organizacji i zadaniach Straży
Granicznej i Policji
• uzyskasz Certyﬁkat Kadeta Klasy Mundurowej
wydawany za zgodą Komendanta Nadbużańskiego
Oddziału Straży Granicznej

Liceum Ogólnokształcące

klasa humanistyczno-lingwistyczna
• jeśli chcesz połączyć solidne wykształcenie z rozwojem
pasji humanistycznych, interesuje Cię kultura, historia,
a tradycyjne wartości są kluczem do rozumienia
współczesnego świata i tak jak my uważasz, że
znajomość języków obcych jest gwarantem sukcesu
w obecnym świecie − to ten proﬁl jest właśnie dla Ciebie
• w zakresie rozszerzonym będziesz realizować język
polski, historię lub wos, język obcy nowożytny
do wyboru (j. angielski lub j. rosyjski)
• rozwiniesz zdolności redakcyjne, biorąc udział
w warsztatach dziennikarsko-kulturoznawczych
• poszerzysz swoją wiedzę, uczestnicząc w wycieczkach,
projektach i wyjazdach edukacyjnych do miejsc
nieoczywistych i zapomnianych
• poznasz ambitne kino i obejrzysz ciekawe spektakle
teatralne
• będziesz miał okazję uczestniczyć w innowacyjnych
zajęciach artystyczno-medialnych
• na zajęciach realioznawczych poznasz intrygujące
i nieznane oblicze historii oraz kultury Rosji i krajów
anglojęzycznych
• rozwiniesz umiejętności komunikacji językowej
na zajęciach konwersacyjnych

Technik Eksploatacji
Portów i Terminali
• to zawód z przyszłością i perspektywą!
• jesteśmy jedyną szkołą średnią w środkowo-wschodniej
Polsce kształcącą w tej profesji, dlatego tylko u Nas masz
szansę zdobyć ten unikalny zawód
• tylko tu, w jednym miejscu, posiądziesz kompleksową
wiedzę i umiejętność logistyczno-transportowe
– obecnie bardzo cenione na rynku pracy
• zapewniamy profesjonalne praktyki zawodowe, kadrę
i bazę dydaktyczną
• po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych
będziesz specjalistą w zakresie obsługi podróżnych
oraz ładunków
• jako technik eksploatacji portów i terminali możesz
podjąć pracę m.in. w przedsiębiorstwach
transportowych, spedycyjnych i logistycznych,
terminalach samochodowych, kolejowych
oraz lotniczych, centrach logistycznych i
magazynowych, a także w agencjach je obsługujących
• kierunek ten oprócz kwaliﬁkacji zawodowych, da Ci
podbudowę do dalszego kształcenia na studiach
wyższych w zakresie m.in. transportu, zarządzania
czy też obronności i służb mundurowych

Technik Automatyk
Sterowania Ruchem Kolejowym
• nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym
wymagają nowych kadr
• kształcimy automatyków sterowania ruchem
kolejowym jako nieliczni w kraju
• posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną
• kierunek pod patronatem PKP PLK S.A.
• uczniowie pobierają stypendia fundowane przez
PKP PLK S.A. w wysokości 250-450 zł miesięcznie
• stypendyści mają podpisane umowy o pracę
w PKP PLK S.A.
• zajęcia z części przedmiotów zawodowych odbywają
się w zakładach PKP
• zapewniamy profesjonalne praktyki zawodowe
• sprawdź w internecie, że zyskasz wyjątkowy
i poszukiwany zawód w Polsce i Europie
• wszyscy stypendyści otrzymali oferty pracy

Technik Transportu Kolejowego
• perspektywiczny kierunek zapełniający lukę
pokoleniową na kolei
• jesteśmy jedną z dwóch szkół w województwie
lubelskim kształcącą specjalistów na stanowiska
takie jak: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy,
konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik
pociągu, dyspozytor
• zdobyte kwaliﬁkacje otworzą Ci drogę do uprawnień
maszynisty
• kierunek pod patronatem PKP PLK S.A.
• uczniowie pobierają stypendia fundowane przez PKP
PLK S.A. w wysokości 250-450 zł miesięcznie
• fundator zapewnia stypendyście po ukończeniu nauki
możliwość podjęcia pracy w swojej jednostce
organizacyjnej
• zajęcia z części przedmiotów zawodowych odbywają
się w zakładach PKP
• zapewniamy profesjonalne praktyki zawodowe
• absolwenci, w tym przede wszystkim stypendyści,
po ukończeniu szkoły otrzymują oferty pracy
związane z zawodem

Przy naszej szkole prężnie działa
Koło Kolejowe przy Oddziale
Warszawskim Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników
Komunikacji, które propaguje
wszelkie inicjatywy związane
z transportem kolejowym,
zarówno naukowo–techniczne,
jak i popularno–naukowe oraz
zrzesza miłośników transportu
kolejowego.
W ramach pracy koła dla uczniów będących jego
członkami organizowane są wycieczki, panele i spotkania
dyskusyjne, a także kursy. Sympatyczna i koleżeńska
atmosfera a także fakt, że każdy znajdzie coś dla siebie,
to tylko niektóre atuty działalności koła.

Technik Informatyk
• jeśli interesują Cię komputery, programowanie,
aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz
administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie!
• u Nas uzyskasz wiedzę i umiejętności w trzech
obszarach branży informatycznej:
» montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych;
» projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami;
» tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami;
• uzyskasz dodatkowe kwaliﬁkacje na zajęciach
z zakresu CISCO ECDL
• znajdziesz pracę w wielu dziedzinach życia – nie tylko
w ﬁrmach informatycznych, ale wszędzie tam gdzie
potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna
• po tym kierunku możesz być nie tylko technikiem, ale
również później zostać inżynierem lub naukowcem
podejmując studia wyższe

Technik Pojazdów Samochodowych
• na liście zawodów z przyszłością znajduje się technik
pojazdów samochodowych − kierunek związany
z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych
pojazdów samochodowych
• kształcąc się u Nas staniesz się specjalistą z dziedziny
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
a także diagnostyki samochodowej
• umiejętności zdobędziesz w dobrze wyposażonych
warsztatach szkolnych i w najlepszych zakładach
branży motoryzacyjnej na terenie powiatu
• podczas wyjazdów na targi motoryzacyjne poznasz
nowinki z branży
• zapewniamy profesjonalne praktyki zawodowe
• wielu Naszych uczniów podjęło pracę w warsztatach,
w których odbywali praktyki zawodowe

Praktyki drogą do sukcesu
• Nauka w naszej szkole to nie tylko kształcenie w
szkolnych ławkach. To także bogata oferta praktyk
zawodowych organizowanych i realizowanych
nie tylko na pobliskim terenie.
• Co roku staramy się urozmaicić ofertę kształcenia
praktycznego o wyjazdy zagraniczne.
• W kwietniu 2018 roku Nasza młodzież odbywała
praktyki zawodowe w Grecji zrealizowane w ramach
projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu
zawodowego”, współﬁnansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt
POWER.
• Obecnie Nasza placówka ponownie stara się
o możliwość zorganizowania zagranicznych praktyk
zawodowych w ramach funduszy unijnych.

Internat
Oferuje :
» bardzo dobre warunki socjalno-bytowe
» lokalizację zaledwie 200 m od szkoły
» 58 miejsc w pokojach 2, 3, 4 i 5- osobowych oraz
2-osobowy pokój dla osób niepełnosprawnych
» w wolnych chwilach można korzystać z telewizji
satelitarnej, komputerów z dostępem do Internetu,
tenisa stołowego, bilardu, kortu tenisowego oraz
boisk sportowych znajdujących się na terenie naszej
szkoły.

Kultura, sport i działalność naukowa
Elementy te stanowią ważne miejsce w życiu szkoły.
Z nami możesz rozwijać swoje zainteresowania
i uzdolnienia m.in. poprzez:
» zajęcia sportowo-rekreacyjne
» innowacyjne zajęcia artystyczno-medialne
» warsztaty dziennikarsko-kulturoznawcze
» podnoszenie ciężarów
» strzelectwo sportowe
» obozy survivalowe
» zespół muzyczny
» działalność Samorządu Uczniowskiego…
» …oraz wiele innych inicjatyw.

ABSOLWENCI
ppor. Mateusz Głuchowski
1 Baza Lotnictwa Transportowego
w Warszawie, absolwent liceum
ogólnokształcącego − służby mundurowe
Lata spędzone w tej szkole wspominam
z ogromnym sentymentem. To właśnie
tu odnalazłem swoją pasję, a osoby
tworzące tę szkołę pomogły mi
w osiągnięciu swoich zawodowych celów.
Polecam tę szkołę wszystkim, którzy
mają swoje marzenia i chcą je spełniać.

st. mat Krzysztof
Jarząbkowski
Dywizjon Zabezpieczenia
Hydrograﬁcznego
Marynarki Wojennej,
absolwent liceum
ogólnokształcącego
−służby mundurowe
Trzy lata nauki w liceum wojskowym w Małaszewiczach były niezwykłe.
Pozostały liczne wspomnienia oraz przyjaźnie. Solidne przygotowanie
wyniesione z liceum pozwoliło mi na rozwijanie mojej przyszłości
zawodowej. Zajęcia szkolne rozbudziły we mnie pasję, która stała się
sposobem na życie.

Andrzej Maliszewski
absolwent kierunku automatyka
sterowania ruchem kolejowym z 2016 r.,
pracownik PKP PLK S.A. Zakład Siedlce
Świadomie wybrałem kierunek i szkołę,
której ukończenie miało gwarantować
zatrudnienie. Nie zawiodłem się.
Już od drugiego semestru pierwszej klasy
otrzymywałem stypendium fundowane
przez PKP PLK S.A., a rodzice w moim
imieniu podpisali umowę o pracę.
Znakomita kadra pedagogiczna, doskonała baza dydaktyczna, zajęcia
praktyczne w zakładach PKP i profesjonalne praktyki zawodowe, to
wszystko złożyło się na solidne wykształcenie, jakie tu otrzymałem.

Patryk Skwierczyński
absolwent z 2016 r. - nastawniczy,
CargoTor sp. z o. o. — student, Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Szkoła umożliwiła mi zdanie egzaminów
z kwaliﬁkacji. Propozycję pracy w CargoTor
dostałem bezpośrednio po maturze.
Przygotowanie na stanowisko nastawniczego, dzięki nauce w szkole, trwało tylko trzy
miesiące. Teraz mogę powiedzieć, że wybór
szkoły i zawodu to strzał w dziesiątkę.
Niewielu z moich rówieśników kończących
inne szkoły pracuje teraz w państwowej
stabilnej ﬁrmie.

Anita Gralak
absolwentka technikum
2014 r. − konduktor
w PKP INTERCITY
Zakład Centralny

Nauka w szkole w Małaszewiczach pomogła mi spełnić marzenia.
Uzyskałam wiedzę i umiejętności, dzięki którym pozytywnie przeszłam
proces kwaliﬁkacji do pracy.
Pobyt w szkole był czasem niesamowitym, pełnym przygód.
Był to też okres kształtujący moją osobowość i charakter.
Jestem dumna z tego że mogłam się uczyć w szkole, która dobrze
przygotowuje do zawodu i jest gwarantem zatrudnienia.

Karol Zmińczuk
absolwent
technikum 2016 r.
Wybierając szkołę
w Małaszewiczach,
kierowałem się swoimi
zainteresowaniami i nie
żałuję decyzji kształceniu
w tej placówce.
Nauka w technikum umożliwiła mi rozwijanie pasji i co najważniejsze,
dobrze przygotowała do matury i egzaminów zawodowych.
Oprócz wiedzy szkoła kształtuje i rzeźbi charakter, nauczyłem się
odpowiedzialności, sumienności i pracowitości. Szkoła pokazała mi,
czym można zajmować się w dorosłym życiu, z czego można mieć dobre
pieniądze i radość. Pracuję zgodnie z wyuczonym zawodem jako
mechanik samochodowy – zawód niby znany, a możliwości ciągle nowe.

Informacja
UWAGA!
Wszystkie klasy objęte są systemem stypendialnym
według regulaminu stypendiów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski.
Szkoła współpracuje z zakładami pracy i uczelniami:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity,
PKP Cargo S.A., CargoTor Sp. z o. o.,
PHU KSEMAR, FHU PIXEL, PHU COMPAN,
Z.A.E.FERLAB Piotr Paprzycki, JB Multimedia Jerzy Bielecki,
SAS Jaworscy Sp. Jawna, Zakład „MARZEJ”,
Serwis NISSAN Szeptycki Sp. z o.o.,
PHU MARGO SERWIS Mariusz Sołoducha,
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
Nadbużański Oddział Straży Granicznej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Filia w Białej Podlaskiej, Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
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21-540 Małaszewicze
tel./fax +48 833 751 438
e-mail: zsmal@poczta.fm
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