
 
 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej 

w Sulęcinie jest to największa, najlepiej wyposażona szkoła 

ponadpodstawowa w powiecie sulęcińskim i regionie z ponad 70 

letnią historią i tradycjami, która wykształciła tysiące absolwentów 

i nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jest to zasługa 

wielu atutów szkoły, którymi są przede wszystkim: 

- jakość i wysoki poziom nauczania, rzetelne przygotowanie 

do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

- szeroka oferta edukacyjna, nowe, przyszłościowe kierunki 

kształcenia na poziomie Technikum, Szkoły Branżowej I i II 

Stopnia, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursów 

Zawodowych, pozwalające na zdobycie wykształcenia 

i atrakcyjnego zawodu, zgodnie z potrzebami lokalnego, 

krajowego i międzynarodowego rynku pracy, 

- nauka w nowo powstałych i zmodernizowanych warsztatach 

szkolnych, wyposażonych w maszyny, urządzenia i sprzęt 



najnowszej generacji, który pozwala zdobywać wiedzę 

i umiejętności na miarę XXI w., 

- przestrzenne, profesjonalne pracownie, niezbędne do kształcenia 

zawodowego (Centrum Kształcenia Zawodowego), 

- nowocześnie wyposażone gabinety lekcyjne z dostępem 

do środków multimedialnych i licznych pomocy dydaktycznych, 

- wykwalifikowana i stale podnosząca swoje kompetencje kadrę 

pedagogiczna, 

- wsparcie w postaci bezpłatnych dodatkowych warsztatów, 

wycieczek, obozów, zajęć, kursów, szkoleń w ramach realizacji 

projektów unijnych, 

- współpraca z wieloma podmiotami, zakładami pracy, firmami, 

organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, które wspierają 

uczniów w kształceniu i wychowaniu, 

- życzliwa atmosfera, pozytywna energia, możliwość rozwijania 

zainteresowań i pasji, 

- wszechstronne zajęcia pozalekcyjne: fakultety, koła 

zainteresowań, warsztaty, konferencje, spotkania z ekspertami, 

kluby dyskusyjne, ciekawe szkolne imprezy itp., 

- liczne wycieczki edukacyjno-turystyczne, zawodoznawcze, 

spotkania z ekspertami, wizyty studyjne, obozy naukowe itp., 

- korzystanie z bogatych ofert biblioteki, świetlicy 

multimedialnej, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, siłowni, 

kompleksu boisk, 

- wsparcie pedagoga, psychologa szkolnego, terapeutów, 

doradców zawodowych, pielęgniarki, 

- dobra lokalizacja szkoły, dogodny dojazd z różnych kierunków, 

- zapewnienie uczniom internatu znajdującego się blisko szkoły 

w spokojnej, zielonej okolicy. 

 

Misja i wizja szkoły 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej 

w Sulęcinie jest szkołą bezpieczną, promującą zdrowie i zdrowy styl 

życia, stwarzającą uczniom możliwość zdobywania zawodu, rozwoju 

emocjonalnego i intelektualnego. 

 

Kształci Młodego Europejczyka, mogącego odnieść sukcesy, rozwijać 

swoje aspiracje zawodowe, ambicje, pasje i zainteresowania.  



 

Wyrabia w uczniach aktywne postawy wobec przemian społecznych 

w dziedzinie życia publicznego, gospodarczego i kulturalnego. 

 

Zapewnia wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym, 

przyjaznym środowisku.  

 

Gwarantuje dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez aktywną, wykształconą 

kadrę pedagogiczną, wciąż doskonalącą się i wzbogacającą warsztat 

pracy. 


