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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 
XVI L ICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Klasa, rozszerzenia Nauczane języki 
Zajęcia edukacyjne  

wybrane do przeliczenia 
w procesie rekrutacji 

klasa dziennikarska 
Przedmioty rozszerzone: 

język polski, język angielski, wos 

język angielski 
język hiszpański 

język polski 
matematyka 

język obcy nowożytny 
historia 

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE 

Klasa, rozszerzenia Nauczane języki 
Zajęcia edukacyjne  

wybrane do przeliczenia 
w procesie rekrutacji 

technik ekonomista 
Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, geografia 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 

język obcy nowożytny 
geografia 

technik informatyk 
Przedmioty rozszerzone: 

matematyka, fizyka 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 

język obcy nowożytny 
informatyka 

technik organizacji turystyki 
Przedmioty rozszerzone: 
język angielski, geografia 

język angielski 
język francuski 

język polski 
matematyka 

język obcy nowożytny 
geografia 

technik hotelarstwa 
Przedmioty rozszerzone: 
język angielski, geografia 

język angielski 
język francuski 

język polski 
matematyka 

język obcy nowożytny 
geografia 

 



XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Klasa dziennikarska objęta jest patronatem naukowym UMCS i KUL. W klasie tej realizowany jest rozszerzony 
program języka polskiego, który uwzględnia istotne zagadnienia dla praktyki dziennikarskiej. Uczniowie rozwijają 
zainteresowania medialne w Kole Młodych Dziennikarzy, redagując szkolną gazetkę „Vetter-Kurier”, uczestniczą 
w ciekawych wycieczkach przedmiotowych do redakcji gazet, radia i telewizji. Wybrane zajęcia i warsztaty 
prowadzone są przez wykładowców kierunków dziennikarskich KUL i UMCS. Uczniowie XVI Liceum 
Ogólnokształcącego mogą brać udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W ramach projektów 
Erasmus+ doskonalą umiejętności w zakresie języków obcych poznawania historii i kultury innych narodów. 

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE 
Technik ekonomista to zawód dający ogromne możliwości przyszłej kariery zawodowej. Nabyte umiejętności 
umożliwiają absolwentowi kierunku prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie 
w jednostkach organizacyjnych, gdzie niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. 
Absolwenci mają możliwość założenia działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości i spraw kadrowych 
w firmie, rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS, sporządzania dokumentów księgowych i płacowych. Zawód 
technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. W procesie 
dydaktyczno-wychowawczym kształtujemy takie cechy jak komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność 
i systematyczność w działaniu. Kierunek objęty jest patronatem Wydziału Ekonomii UMCS.   
 

Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Absolwenci łatwo 
znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą  otworzyć własną działalność. Przygotowani są  do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń 
peryferyjnych, projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami, 
projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych, tworzenie stron www i aplikacji internetowych, 
administrowanie stronami i aplikacjami, aktualizowanie systemów operacyjnych. Umiejętności nabyte na 
kierunku technik informatyk umożliwiają dobry start w życie zawodowe.  

Technik organizacji turystyki to zawód dający ogromną satysfakcję. Każdy, kto ma w sobie pasję odkrywania 
ciekawych miejsc, interesuje się kulturą, historią, sztuką, lubi przebywać blisko natury, odnajdzie się w tym 
zawodzie. Umiejętności jakie posiada technik organizacji turystyki to: kompleksowa obsługa klienta, 
programowanie i kalkulowanie kosztów imprez turystycznych, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych 
usług, udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych. Przedstawiciele zawodu są profesjonalnie przygotowani 
do  organizowania zajęć rekreacyjnych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych oraz planowania kosztów imprez 
turystycznych. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw, 
jak: komunikatywność, kreatywność. Uczniowie kierunku technik organizacji turystyki mają możliwość uzyskania 
dodatkowej umiejętności „Pilotowanie wycieczek”. Oprócz realizacji treści dydaktycznych w szkole uczniowie 
mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w ramach projektów Erasmus+.  

Technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym, umożliwiającym pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza 
noclegowa oraz oferowane są usługi hotelarskie w miastach, jak i w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie. 
Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, 
schroniskach młodzieżowych. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi 
gościa w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej technologii informacyjno-
komunikacyjnej, posługiwania się językiem obcym. Zawód technik hotelarstwa należy do grupy zawodów, 
w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Kształtujemy ludzi kreatywnych i otwartych, świadomie 
planujących swoją pracę oraz potrafiących współpracować w zespole. Uczniowie kierunku technik hotelarstwa 
mają możliwość uzyskania dodatkowej umiejętności „Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie”. Praktyki zawodowe realizowane są w najlepszych obiektach hotelowych w Lublinie oraz w ramach 
projektu Erasmus+ w krajach Unii Europejskiej we Francji, Niemczech i Hiszpanii (Majorka). 


