
Європейська освіта-краще 
майбутнє!  



Technikum zawodowe  

(термін навчання – 5років) – 
технікум  

Школа комплексно  готує 
молодь  до праці в вибраній 
професії. Заняття в школі 
проводяться досвідченими 
вчителями в сучасних класах. В 
технікумі молодь поєднує 
навчання на вибраному 
факультеті з додатковими 
заняттями: військовою 
кафедрою, транспортними, 
барменськими, е-бізнесом, 
кібер-спортом  

 



• Менеджер готельного бізнесу   

• Альтернативні джерела живлення 
(Радом) 

• Менеджер реклами    

• Інформатика (кібер-спорт) 

• Менеджер логіст  

• Кухар технолог (клас дієтології, клас 
бармена) (Кельце) 

 



• Перукар стиліст (клас стилізації та 
візажу) (Радом) 

• Автомеханік (Кельце) 

• Технік ветеринар (Радом) 

• Будівельник (Кельце) 

• Технік обслуговування залізничної 
дороги (Радом) 

• Технік експлуатації  аеропортів та 
терміналів (Радом) 

• Ландшафтний дизайнер 

 



Liceum ogólnokształcące 

 (термін навчання – 4роки)  

 загально-освітній ліцей 

Загально-освітній ліцей ZDZ 
розвиває хоббі та зацікавлення 
молоді. Учні можуть 
користуватись широкою 
пропозицією позалекційних  
занять, шкільних гуртків,  
навчальних екскурсій та 
педагогічних інновацій, 
наприклад таких як військова 
кафедра 

 



  Нашим учням пропонуємо: 
• Для найкращих учнів -  професійна практика  за кордоном (Німеччина, 

Італія,Іспанія); 
•  Обов’язкова практика в польського роботодавця, яку запевнює школа; 
• Багате різноманіття гуртків (спортивні, навчальні, шахи, гурток фотографії, 

кулінарії, дзюдо); 
• Безкоштовні додаткові заняття з польської мови; 
• Можливість отримати додаткові уповноваження на курсах: 
• зварювач,  підйомно-вантажні машини, водійське посвідчення кат В1/В(дійсне 

на території Євросоюзу), молодший рятувальник на воді(рятувальник 
уповноважений до дій на воді, закритих водоймищах та під час різних 
культурних заходів поблизу водоймищ), техніки самооборони, комп’ютерна 
графіка з пакетом Corel, карвінг, бариста, сомельє; 

• Екскурсії, сертифікати; 
• Зимові табори та навчання їзди на лижах; 
• Комфортне проживання в шкільному гуртожитку; 
• Високий рівень безпеки учнів(моніторинг на території школи та гуртожитку, 

цілодобова опіка вихователів) 
 





Фінансування: 
• Всі іспити та тести, організовані в рамах навчального процесу -  

безкоштовні; 
• Безкоштовне користування всіма приміщеннями і обладнанням 

школи; 
• Безкоштовні шкільні гуртки; 
• Батьки покривають витрати пов’язані з харчуванням, медичним 

обслуговуванням та проживанням. Від 620 польських злотих на 
місяць. Остаточна сума цих платежів і форма їх реалізації будуть 
узгоджені в підписаній угоді між зацікавленими сторонами; 

• Оплата за гуртожиток та харчування реалізується на 
розрахунковий рахунок школи, до  10-го числа кожного місяця 

 





Проживання: 
• Неповнолітні учні (українські та польські) шкіл ZDZ 

проживають в шкільному гуртожитку; 
• В гуртожитку є власна кухня, пральна машинка (на 

поверсі 2 шт); 
• В кожній кімнаті є електрочайник, холодильник, ванна 

кімната; 
• Безкоштовний Wi-Fi; 
• Моніторинг на території гуртожитку та на кожному 

поверсі окремо; 
• Цілодобовий нагляд вихователя (на кожному поверсі є 

вихователь гуртожитку з педагогічною освітою); 
 



ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! 


