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XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Klasa kulturowo-medialna to oferta dla osób zainteresowanych literaturą i sztuką w aspekcie kulturotwórczym i społecznym.  
W klasie kulturowo-medialnej realizowany jest rozszerzony program języka polskiego, który uwzględnia istotne zagadnienia 
szeroko rozumianej kultury oraz świata mediów. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w Kole Młodych Dziennikarzy, 
redagując szkolną gazetkę „Vetter-Kurier”, uczestniczą w wydarzeniach kulturowych w sferze artystycznej, w ciekawych 
wycieczkach przedmiotowych do redakcji gazet, radia i telewizji. Klasa objęta jest patronatem naukowym UMCS - Wydział 
Politologii i KUL – Wydział Dziennikarstwa i Zarządzania, dlatego wybrane zajęcia są współorganizowane z tymi uczelniami.  
W dobie Internetu celem edukacji jest przygotowanie ucznia do bycia świadomym obywatelem społeczeństwa informacyjnego.  

Klasa biologiczno-chemiczna to atrakcyjna propozycja dla młodzieży zainteresowanej naukami przyrodniczymi, medycyną, 
ochroną środowiska i propagowaniem zdrowego stylu życia. Zapewnia ciekawą i efektywną naukę pragnącym zgłębiać tajniki 
chemii, biologii i fizyki oraz pozwala na rozwijanie zdolności krytycznego myślenia i poznawanie przyrody za pomocą obserwacji 
i doświadczeń. W okresie szybkiego rozwoju nauk przyrodniczych zwiększa się rola biotechnologii, medycyny, farmakologii, biologii 
molekularnej, inżynierii genetycznej, które dają nowe możliwości pracy i rozwoju. To klasa dla przyszłych lekarzy, fizjoterapeutów, 
ratowników medycznych, pielęgniarek, dietetyków, chemików, analityków medycznych, biologów i kosmetologów.  

 
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.  Uczniowie kierunku 
technik ekonomista realizują 8- tygodniowe  praktyki zawodowe u pracodawców.  
 
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 i 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. Uczniowie kierunku technik informatyk realizują 8-tygodniowe praktyki zawodowe u pracodawców. 
 
Technik organizacji turystyki technik organizacji turystyki to zawód dla tych, którzy mają pasję odkrywania ciekawych miejsc, 
interesują się kulturą, historią, sztuką, lubią przebywać blisko natury. Absolwenci kierunku potrafią: samodzielne opracowywać 
programy turystyczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu geografii turystycznej, kompleksowo obsłużyć klienta, programować  
i kalkulować koszty imprez turystycznych, czuwać nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielać informacji o atrakcjach 
turystycznych, organizować zajęcia rekreacyjnych zarówno dla dzieci  i dorosłych. Zajęcia odbywają się w nowocześnie 
wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Uczniowie kierunku odbywają 8- tygodniowe praktyki zawodowe w III i IV klasie. 
Mają również możliwość uzyskania dodatkowej umiejętności „Pilotowanie wycieczek” i odbywania 4-tygodniowych zagranicznych 
praktyk zawodowych w ramach projektu Erasmus+ w wysokiej kategorii hotelach we Francji, w Niemczech oraz w Hiszpanii na 
Majorce. 
 
Technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym, umożliwiającym pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz 
oferowane są usługi hotelarskie. Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę w hotelach, motelach, pensjonatach, domach 
wycieczkowych i schroniskach turystycznych. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi gościa  
w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
posługiwania się językami obcymi. Zawód technik hotelarstwa należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje 
między ludźmi dlatego podczas edukacji kształtowane są takie cechy jak kreatywność, otwartość oraz umiejętność pracy w zespole. 
Uczniowie kierunku mają możliwość uzyskania dodatkowej umiejętności „Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie”. Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni realizowane są w najlepszych obiektach hotelowych w Lublinie. Uczniowie 
mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach zawodowych w ramach projektu Erasmus+ w krajach Unii Europejskiej we 
Francji, Niemczech i na Majorce.  


