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Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z uprawnieniami
egzaminatorów OKE, specjalistyczne pracownie do 
kształcenia zawodowego, pracownie multimedialne, 
jednostka hotelowa, sala bankietowa, stołówka, 
profesjonalna kuchnia, biblioteka, nowoczesny obiekt 
lekkoatletyczny, sala sportowa, zaangażowanie w życie
społeczno – kulturalne miasta i regionu oraz w wolontariat.
Szkoła posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, 
współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi.
Szkoła  jes t  Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE 
przeprowadza jącym egzaminy  po twie rdza jące 
kwalifikacje w zawodach.

SZKOŁA REALIZUJE PROJEKTY                               . .
- Kształcenie Zawodowe Szansą dla Uczniów 
  Powiatu Bolesławieckiego
- Siedem szkół na szóstkę - poprawa jakości kształcenia
  w powiecie bolesławieckim
- ERASMUS+
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- Profesjonaliści przyszłości
- eTwinning
- Cerasmus Plus

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

i Zawodowych 
im. mjra Henryka Sucharskiego

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego

w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 6  

Kontakt:
ul. Komuny Paryskiej 6

59-700 Bolesławiec
telefon 75 732 40 09

www.sucharski.edu.pl
e – mail: zsoiz1@poczta.onet

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

i Zawodowych

im. mjra H. Sucharskiego

w Bolesławcu

SZKOŁA ZAPEWNIA                                                      . .
Organizację procesu nauczania w wyspecjalizowanych 
pracowniach; naukę dwóch języków obcych na różnych
poziomach zaawansowania; szkolenie wojskowe 
w grupie mundurowej; warsztaty prowadzone przez 
wybitnych fachowców, przedsiębiorców branży 
gastronomiczno-turystycznej, bankowej, produkcyjnej, 
spedycyjnej i ceramicznej; udział w projektach współpracy 
międzynarodowej – praktyki zagraniczne, zajęcia 
prowadzone przez obcokrajowców; udział w stażach 
i kursach podwyższających kompetencje i nadających 
kwalifikacje;  e-edukację;  szeroką ofer tę  zajęć 
pozalekcyjnych; wycieczki przedmiotowe i turystyczne;
za j ęc i a  spo r towo  –  r ek reacy jne ;  konsu l t ac j e 
pedagogiczno – psychologiczne.



Oferta dla tych, którzy swoją przyszłość planują związać z wojskiem, ubiegać się o przyjęcie do wyższej szkoły oficerskiej lub przeżyć ciekawą przygodę i zdobyć certyfikat 
ukończenia szkolenia wojskowego, prowadzonego według wytycznych MON. Kadeci we współpracy z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 23 Śląskim Pułkiem 
Artylerii w Bolesławcu, Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62KS Commando oraz Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbywają szkolenia poligonowe, strzeleckie 
i medyczne, ćwiczą sztuki walki i terenoznawstwo, uczestniczą w zajęciach na siłowni i basenie oraz w obozach militarno – survivalowych.

Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, 
który stwarza szerokie możliwości prowadzenie własnej
działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach
związanych z obliczaniem  podatków, prowadzeniem 
spraw kadrowo-płacowe, wykonywaniem analiz 
finansowych. 

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje 
absolwentów do pracy w branży turystycznej, stwarza 
możliwości poznania ciekawych ludzi oraz zwiedzania 
atrakcyjnych miejsc. Hotelarz zajmuje się organizacją 
i świadczeniem usług związanych z pobytem gościa 
w obiekcie hotelarskim. 

Technicy  spedytorzy  należą  do  grupy najbardzie j  
poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować 
w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, 
transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych. 
Potrafi  organizować przewóz ładunków na całym świecie.

To idealny zawód dla osób chcących realizować swoje 
pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej 
oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany 
na rynku pracy zawód.

To zawód dla osób interesujących  się biznesem, 
lubiących pracę z komputerem i  logiczne myślenie. 
Technik rachunkowości  może prowadzić biuro 
rachunkowe lub księgowość w każdym przedsiębiorstwie.

To zawód, który łączy wiedzę ekonomiczną, plastyczną,
psychologiczną, a także lingwistyczną. Przygotowuje do
organizowania sprzedaży produktów i  usług 
reklamowych oraz prowadzenia kampanii reklamowych. 

Przyrządza potrawy, dania, przekąski, ciasta i desery, 
zapewnia sprawną organizację funkcjonowania kuchni 
oraz odpowiednią jakość przygotowywanych potraw.

Stosuje różne techniki zdobienia - malowanie ręczne, 
natryskowe, obwódkowanie, stemplowanie, nakładanie 
i fotoceramikę, maluje wyroby fajansowe, porcelitowe, 
porcelanowe, kamionki gospodarczej, majoliki.

TECHNIK SPEDYTOR

ZDOBNIK CERAMIKI

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK REKLAMYTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK RACHUKOWOŚCI KUCHARZ

TECHNIK EKONOMISTA
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GRUPA MUNDUROWA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Szkoła Branżowa I stopnia

Bezpłatne Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe




