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Lublin, 9 kwietnia 2021 r.
Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie w roku 2021
będzie obchodził 155-rocznicę istnienia. Z inicjatywą założenia Szkoły Handlowo-Niedzielnej,
która dała początek Zespołowi Szkół, wystąpiło Zgromadzenie Kupców miasta Lublina,
a otwarcie jej nastąpiło w 1866 roku. Powstanie tej dydaktycznej placówki, ważnej instytucji
kształcenia zawodowego, umożliwiła ofiarność środowiska handlowo-przemysłowego Lublina.
Szczególnie oddani idei szkoły zawodowej byli dwaj obywatele naszego miasta – August
i Juliusz Vetterowie. Zapewnili oni szybki rozwój szkoły handlowej, którą społeczeństwo
Lublina nazwało Ich imieniem. Szkoła zmieniała się wraz z rozwojem kraju i stała się
nowoczesną placówką odpowiadającą na współczesne wyzwania rynku pracy.
Kształcąc, wychowuje młode pokolenia w poszanowaniu wartości patriotycznych i tradycji
Szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów to XVI Liceum Ogólnokształcące
i Technikum Ekonomiczne, należące do najlepszych placówek dydaktycznych w Lublinie,
o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie, a także liczna rzesza absolwentów kontynuujących naukę na wyższych uczelniach.
W rankingu szkół przygotowanym przez Perspektywy Technikum Ekonomiczne uzyskało tytuł
Złotej Szkoły 2021 zajmując 55 miejsce w Polsce , 3 w Lublinie i 4 w województwie lubelskim.
Realizując funkcję dydaktyczną i wychowawczą zapewniamy uczniom możliwość
rozwijania zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych. Systematycznie
analizujemy potrzeby rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb lokalnych. Podejmujemy nowe
wyzwania, które mają odzwierciedlenie w bieżącej ofercie edukacyjnej np. zagraniczne
praktyki zawodowe Erasmus+ w Hiszpanii, Francji i w Niemczech oraz wymiany młodzieżowe
ze szkołami partnerskimi w Norwegii, Izraelu, Jordanii i na Majorce.
Więcej informacji o Szkole można znaleźć na: https://zsek.lublin.eu i zawodowcy.lublin.eu
Zapraszamy do historycznego budynku w nowoczesnej odsłonie po gruntownym remoncie.
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