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XV Liceum Ogólnokształcące
 

Technikum Ekonomiczno-
Handlowe

Zespół Szkół Nr 1 
im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Podwale 11
 20-117, Lublin

tel. 81 532-24-12
 fax. 81 532-73-29

 poczta@zs1.lublin.eu
 

      JEDNA SZKOŁA -
WIELE MOŻLIWOŚCI



DOŁĄCZ DO NAS!
nauka na jedną zmianę
świetna lokalizacja – blisko dworca głównego PKS,
obok Zamku Lubelskiego
nowoczesny budynek z patio, gdzie można
spędzać przerwy i czas wolny
bogata baza dydaktyczna – 9 pracowni
komputerowych, sale multimedialne, duża sala
gimnastyczna, siłownia, nowe, przestronne sale
dydaktyczne – wszystkie z dostępem do Internetu,
rzutnikiem multimedialnym lub odtwarzaczem
DVD, boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki
nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżnia i kort
tenisowy
troska o bezpieczeństwo uczniów, dbałość o
wychowywanie w szacunku dla ludzi i tradycji,
przestrzeganie zasad

XV LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE

POLITECHNICZNA
znakomity start na kierunki techniczne
współpraca z Politechniką Lubelską

MEDYCZNO-RATOWNICZA
dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego
akcje proekologiczne i kampanie profilaktyczne
znakomity start na kierunki medyczne

PSYCHOLOGICZNA
warsztaty psychologiczne
współpraca z wydziałami psychologii na lubelskich
uczelniach
znakomity start na kierunki psychologiczno-
społeczne

TO NAS WYRÓŻNIA:
wysoka jakość kształcenia i wychowania
profesjonalna kadra – wysoko wykwalifikowana 

atrakcyjne kierunki kształcenia – każdy znajdzie 

różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych – m.in. chór,
zespół muzyczny, koło filmowe, koło dziennikarskie,
astronomiczne, biologiczne, ekologiczne, ekonomiczne,
sportowe
bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów
maturalnych i zawodowych
niepowtarzalny klimat

      i przyjazna uczniom

      coś dla siebie!

TECHNIKUM 
EKONOMICZNO-HANDLOWE

TECHNIK REKLAMY
wykonywanie przekazu reklamowego.
zarządzanie kampanią reklamową.

TECHNIK HANDLOWIEC
prowadzenie sprzedaży
prowadzenie działań handlowych

TECHNIK EKONOMISTA
prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjne
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych

ARTYSTYCZNA
warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, filmowe,
plastyczne, taneczne, teatralne i inne
rozwijanie zdolności wokalno-muzycznych
współpraca z UMCS (Wydział Artystyczny)

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych
prowadzenie rachunkowości

TECHNIK INFORMATYK
administracja i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych.
tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych.

TECHNIK PROGRAMISTA
 tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych.
projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji


