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Szanowni Państwo

P Dzieciom

rzedstawiamy Państwu i Państwa
ofertę edukacyjną, dotyczącą kierunków kształcenia w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest
Powiat Otwocki. Szkoły te to placówki
z tradycjami i wysokimi osiągnięciami dydaktycznymi oraz wychowawczymi. Absolwenci naszych szkół są świetnie
przygotowanymi młodymi ludźmi, przed
którymi otworem stoją uczelnie wyższe.
Uczniowie kończący szkoły zawodowe, to
dobrze przygotowani fachowcy, gotowi
do funkcjonowania na rynku pracy.

Drodzy Uczniowie

Jnowego etapu edukacji. Co nie jest
uż wkrótce staniecie przed wyborem

łatwe, gdyż zależy od wielu czynników.
Myślę tu o takich czynnikach, jak: zainteresowania, możliwości uzyskania
konkretnego zawodu, dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego
i czas dotarcia do szkoły.

CEZARY ŁUKASZEWSKI
STAROSTA OTWOCKI

Oferta zawarta w niniejszym informatorze przedstawia informację o szkołach
prowadzonych przez Powiat Otwocki
– szkołach, które mogą poszczycić się
bardzo dobrym przygotowaniem swoich
uczniów do egzaminów zewnętrznych,
bardzo dobrymi wynikami na maturach
i egzaminach zawodowych, potwierdzonymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także bardzo dobrymi warunkami
nauki i odpowiednią kadrą pedagogiczną.
Dzięki informacjom zawartym w niniejszym opracowaniu uzyskacie wiedzę,
która pomoże Wam dokonać świadomego wyboru swojej przyszłości. Sieć
szkół Powiatu Otwockiego umożliwia
znalezienie miejsca każdemu wg jego zainteresowań, potrzeb i możliwości.
Ci, którzy marzą o dobrym liceum, mogą
z całą pewnością zawierzyć swoją przyszłość i nadzieję na świetnie zdaną maturę
„Gałczynowi” czy „Słowakowi”. Nauka
w tych szkołach to szansa na rozwijanie
własnych zainteresowań, pogłębienie
zdolności. Na wyróżnienie zasługuje także

wspaniała atmosfera życzliwości, możecie
liczyć na akceptację i wsparcie.
W odkrywaniu i pogłębianiu zainteresowań pomogą Wam innowacje pedagogiczne i różnego rodzaju zajęcia rozwijające Wasze pasje. Zaś na tych, którzy
chcieliby od razu po szkole średniej mieć
jakiś zawód – czeka bardzo ciekawa
oferta kierunków kształcenia w Zespole
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych,
tak zwanym „Ekonomiku” czy też Zespole Szkół Nr 2, czyli „Nukleoniku”. Spotkacie tam wspaniałych ludzi, a miła
atmosfera i przyjazne nastawienie pomogą Wam szybko zaaklimatyzować się
w nowym środowisku.
Zastanówcie się, która szkoła da Wam
najlepsze szanse rozwoju i będzie optymalną z punktu widzenia założonych
celów, a ja jestem przekonany, że nasi
nauczyciele dołożą wszelkich starań,
abyście te cele osiągnęli.
Życzę dokonania dobrego wyboru
oraz powodzenia na kolejnym etapie
edukacyjnym.
G

POWIAT OTWOCKI
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO REZYGNACJI Z UTWORZENIA KLASY,
DO KTÓREJ W PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI
ZGŁOSI SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCA
LICZBA CHĘTNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
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ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock
tel. 22 779 30 70 | tel./fax 22 779 30 79 w. 55
e-mail: sekretariat@nukleonik.pl | www.nukleonik.pl

GIMNAZJALISTO!

to szkoła wyjątkowa, tworzona przez ludzi z pasją, to szkoła, która
NUKLEONIK
łączy w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywidualne

podejście do uczniów. Nasza szkoła świetnie przygotuje Cię do zawodu i spełni
oczekiwania przyszłych pracodawców. Będziesz mógł wcześniej rozpocząć swoją
karierę zawodową i szybko się usamodzielnić, pracując i rozwijając się w interesującym Cię zawodzie.
| Dla absolwentów gimnazjum
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 TECHNIKUM NR 2 – cykl kształcenia 4 lata
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 TECHNIK ELEKTROENERGETYK
TRANSPORTU SZYNOWEGO
Zawód technik elektroenergetyk
transportu szynowego jest niezbędny
do wykonywania sieci zasilających oraz
trakcji elektrycznej dla potrzeb transportu szynowego, a także do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem, eksploatacją i naprawą środków transportu szynowego, tj. pociągów, tramwajów oraz pojazdów
metra. Absolwenci tego kierunku mogą
pracować w zakładach taboru kolejowego,w zajezdniach tramwajowych i metrze,
w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy. Realizując dodatkowe kursy
mogą być również zatrudnieni jako maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych,
dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych. Przedmioty rozszerzone w tej klasie to matematyka i geografia.

Patronat nad klasą kolejarską sprawuje Spółka PKP INTERCITY S.A., która
będzie wspierać szkołę w realizowaniu dualnego systemu kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz przyjmować uczniów
na miesięczne praktyki. Są przewidziane również stypendia finansowe dla najzdolniejszych uczniów.
 TECHNIK INFORMATYK
Technik informatyk to zawód
umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży
informatycznej. Dziś niemal każde
przedsiębiorstwo i urząd uzależnione
są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest
ogromne. Technik informatyk przygotowuje do pracy stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi,
diagnozuje je i naprawia. Jest projektantem i administratorem sieci
komputerowych. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.
Przedmioty rozszerzone w tej klasie to matematyka i fizyka.
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 TECHNIK GRAFIKI
I POLIGRAFII CYFROWEJ
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju
projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem
opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. Potrafią również projektować cyfrowe
modele 3D oraz obsługiwać skanery i drukarki 3D. Przedmioty rozszerzone w tej
klasie to matematyka i fizyka.
 TECHNIK LOGISTYK z innowacją
STRAŻACKO-RATOWNICZĄ
Klasa ta to propozycja dla uczniów, którzy chcą uzyskać zawód technik logistyk oraz
chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy
pożarniczej i pracy strażaka. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w działach logistyki właściwie wszystkich gałęzi gospodarki, począwszy od
zakładów produkcyjnych,
działów zaopatrzenia i sprzedaży, transport i spedycję,
aż po administrację rządową i samorządową. Będą
doskonale przygotowani
do rozpoczęcia studiów
pożarniczych, studiów na
uczelniach wojskowych lub
cywilnych, na kierunkach
z zakresu logistyki, bezpieczeństwa
publicznego.
Przedmioty rozszerzone
w tej klasie to geografia
i język angielski.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
Sobota, 6 kwietnia 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00
| Dla absolwentów gimnazjum

N

U
K
L

E

O
N
I

K

7

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 – cykl kształcenia 3 lata
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 KLASA WIELOZAWODOWA
(różne zawody)
W klasie wielozawodowej prowadzimy
kształcenie we wszystkich zawodach zgodnie
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną przez Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy wielozawodowej uczą się w szkole przedmiotów ogólnokształcących przez 2 lub 3 dni w tygodniu.
W kolejnych dniach realizują praktyki w wybranym
przez siebie zawodzie u pracodawcy (uczniowie
sami szukają pracodawcy, który podpisze z nimi
umowę w celu przygotowania zawodowego). Musicie jedynie pamiętać, aby Wasz pracodawca miał przygotowanie pedagogiczne i był mistrzem lub posiadał wykształcenie w danym zawodzie. Raz w roku odbywają się również miesięczne kursy
zawodowe, na których uczniowie poznają teoretyczne zagadnienia swojego zawodu.

 Dlaczego warto wybrać NUKLEONIK?

 Nasza szkoła jest inna niż wszystkie
– ma niepowtarzalny charakter, który
tworzą wspaniali uczniowie, otwarci
i wspierający nauczyciele, serdeczni, zawsze uśmiechnięci pracownicy administracji i zaangażowana, czuwająca nad
wszystkim dyrekcja.

 Jesteśmy szkołą skuteczną – od lat
możemy chwalić się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych i zawodowych.
 Baza i wyposażenie szkoły są stale
unowocześniane. Jest nowe skrzydło
z pracownią logistyczną i warsztatami
szkolnymi, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, są pracownie komputerowe,
tablice multimedialne oraz wiele innych.
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 Szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne
z karate w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Szkolny Klub Sportowy”.

K

 Absolwenci naszego technikum są wysoko cenionymi pracownikami na lokalnym rynku pracy. Bezpośrednio po
ukończeniu szkoły zdecydowana większość z nich podejmuje pracę, wielu
szybko znalazło zatrudnienie zgodne
z wyuczonym zawodem.
 Samorząd Uczniowski dba o to, by szkoła
była miejscem nie tylko nauki, ale też przestrzenią do nawiązywania przyjaźni, odkrywania swoich talentów, wspólnej zabawy.
Hucznie obchodzi walentynki, mikołajki
i wiele innych miłych świąt – każda okazja
do radości jest dobra, integruje uczniów
i nauczycieli przez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć. Samorząd organizuje
akcje charytatywne i podejmuje działania
wolontariackie.
| Dla absolwentów gimnazjum

WSZYSTKIE KLASY ZOSTANĄ
UTWORZONE POD WARUNKIEM
PEŁNEGO NABORU DO DANEJ KLASY
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica
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ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
tel. 22 779 26 44 | fax 22 779 37 86
e-mail: sekretariat@zseg.edu.pl | www.zseg.edu.pl

GIMNAZJALISTO! Twój wybór – zadbaj o swoją przyszłość!
 TECHNIKUM NR 1 – cykl kształcenia 4 lata

 TECHNIK EKONOMISTA
Zawód ekonomisty daje ogromne i
szerokie możliwości we współczesnym
świecie. W trakcie kształcenia uczeń
zdobędzie wiedzę w zakresie prowadzenia biura, przygotowywania niezbędnej dokumentacji produkcji, obrotu
i usług, badania rynku , polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług.
Młodzież dowie się także, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego
podmiotu gospodarczego. Absolwent przygotowany będzie do podjęcia ciekawej
pracy jako ekonomista, księgowy, bankowiec, doradca finansowy, doradca inwestycyjny, agent ubezpieczeniowy, manager. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera
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wiele drzwi do przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala również podejmować trafne
decyzje w życiu codziennym.
 TECHNIK EKONOMISTA
– innowacja
KLASA WOJSKOWO-SPORTOWA
Program nauczania w klasie o tym
profilu wzbogacony jest o przedmioty innowacyjne, które stworzą uczniowi dodatkowe możliwości na rynku pracy.
Innowacja kierowana jest do osób
wiążących swoją przyszłość z pełnieniem
zawodowej służby wojskowej bądź
pracą w administracji samorządowej
i rządowej na stanowiskach związanych
z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną oraz służbą
w strukturach Sił Zbrojnych RP.
 TECHNIK HOTELARSTWA – innowacja
KLASA PERSONELU POKŁADOWEGO
Kierunek technik hotelarstwa daje młodemu człowiekowi możliwość zapoznania
się z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów, agencji turystycznych oraz firm
cateringowych. Młodzież zdobędzie wiedzę z zakresu planowania i koordynowania
usług hotelarskich, kompleksowego i profesjonalnego obsługiwania gości hotelowych oraz organizowania usług turystycznych. Pozna zasady obsługi recepcji i personelu hotelowego i dowie się, jak ustalać zestaw oferowanych usług
i konstruować ich ceny tak, by być konkurencyjnym na rynku. Uczniowie poznają
także zasady efektywnego promowania oferowanych usług z wykorzystaniem
różnorodnych form reklamy.
Wprowadzona innowacja na tym kierunku adresowana jest do osób, które
chcą związać swoją przyszłość z pracą w branży turystyczno-usługowej. W ramach
przedmiotów innowacyjnych
– komunikacja interpersonalna personelu pokładowego i język angielski w lotnictwie uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności pozwalające na wykonywanie zawodu
steward/stewardessa oraz zostaną przygotowani do udziału
w rekrutacji w polskich i zagranicznych liniach lotniczych.
| Dla absolwentów gimnazjum
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 TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – innowacja
DIETETYKA – AKADEMIA ZDROWIA
Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych przeznaczony jest dla młodych ludzi interesujących się sztuką kulinarną, dbających o siebie
i innych, myślących o zdrowym odżywianiu. W toku
nauki uczniowie zdobywają umiejętności związane
z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach
żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz
urządzania zakładów gastronomicznych, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podawania i prawidłowej obsługi konsumenta. Absolwent będzie umiał stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności
gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia,
projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych, uczeń uzyskuje tytuł kucharza i technika żywienia i organizacji usług
gastronomicznych.
Innowacja Dietetyka – Akademia Zdrowia kierowana jest do osób młodych, które
w przyszłości będą odpowiadały za nawyki żywieniowe i stan zdrowotny społeczeństwa.
Proponowane podstawy dietetyki wzbogacą wiedzę na temat pochodzenia żywności,
kontroli jakości produktów żywnościowych w warunkach ich przechowywania, procesu
przygotowania potraw zgodnie z zasadami systemu HACCP oraz dostosowania ich do
potrzeb organizmu, w zależności od jego stanu zdrowia i wieku. Absolwenci zdobędą wiedzę niezbędną do planowania racjonalnego żywienia, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet.
 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
– innowacja KLASA MANAGER
ZDROWEJ ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
Kształcenie w zawodzie technik technologii żywności ma na celu przygotowanie absolwenta do
pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących
badanie i ocenę żywności oraz do handlu artykułami spożywczymi. W trakcie nauki
młodzież zdobywa wiedzę z zakresu produkcji wyrobów cukierniczych oraz organizacji
i nadzoru produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych absolwent uzyskuje tytuł: cukiernik i technik technologii żywności.
Wprowadzona innowacja stwarza dodatkowe możliwości na rynku pracy. Absolwent będzie posiadał umiejętności profesjonalnego pełnienia funkcji managerskich
dla podniesienia efektywności funkcjonowania placówek gastronomicznych, promowania w społeczeństwie zdrowego stylu życia . Pogłębi on również wiedzę na temat
jakości i oceny zdrowotnej żywności z uwzględnieniem surowców ekologicznych
i konwencjonalnych.
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 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1 – cykl kształcenia 3 lata
Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy lub dalszego kształcenia
w danym zawodzie, uczeń może kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia,
uzyskać tytuł technika oraz zdać maturę.

 KUCHARZ
Zajęcia edukacyjne obejmują
podstawowe przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty
z kształcenia zawodowego – teoretyczne i praktyczne. Praktyczna
nauka zawodu odbywa się
w szkole i w renomowanych restauracjach, hotelach. W trakcie
nauki uczeń będzie zdobywał
wiedzę zawodową z zakresu
przygotowywania potraw pochodzących z różnych stron świata,
jak również dań dostosowanych do
indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Pozna również
różne kultury kulinarne, zasady właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników oraz stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Miejscem pracy absolwenta mogą być restauracje, hotele, publiczne
miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Może także zająć
się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.
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 KLASA WIELOZAWODOWA
Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i poszukują
praktyki u pracodawców, z którymi podpisują umowę. W szkole zdobywają wiedzę
z przedmiotów ogólnokształcących, a zawodu uczą się u wybranego przez siebie pracodawcy. Raz w roku uczniowie uczestniczą w organizowanym przez szkołę kursie
przedmiotów zawodowych. Nauka w klasie wielozawodowej gwarantuje szereg
uprawnień pracowniczych. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku
pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki.

Dzięki naszej szkole możesz mieć odważne plany na przyszłość.

Warto do nas przyjść!
| Dla absolwentów gimnazjum
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 Wartości i zasady, które wyznajemy w EKONOMIKU
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 Z dumą prezentujemy powierzone nam sztandary: ZSEG, Sztandar Armii Krajowej,
Batalionów Chłopskich, Sztandar Kombatantów i Więźniów Politycznych.
 Uczestniczymy w oficjalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych.
 Jesteśmy laureatami międzynarodowych i krajowych olimpiad i konkursów.
 Czynimy gesty miłości wobec drugiego człowieka.
 Przygotowujemy potrawy, wypieki oraz obsługujemy imprezy okolicznościowe.
 Uczymy się od najlepszych. Oprócz wszechstronnego przygotowania teoretycznego zapewnimy Ci praktykę w renomowanych hotelach na terenie kraju (Sheraton,
Westin, Novotel, Holiday Inn, Boss, Z-Hotel, Ibis, Marriott, Mercure, Grand), bankach,
urzędach skarbowych, urzędach administracji, biurach księgowych, sekretariatach,
towarzystwach ubezpieczeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
 Rozwijamy swoje pasje i zainteresowania.
 Jesteśmy mistrzami w sporcie.
 Realizujemy Projekty Unijne. Zaprosimy Cię do udziału w projektach unijnych,
stażach zagranicznych, wymianach młodzieży, m.in. jeździmy do Hiszpanii, Portugalii,
Irlandii, Francji, Niemiec, Włoch, na Maltę.
 Uczestniczymy w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" Ministerstwa
Obrony Narodowej, polegającym na prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych
w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
Sobota, 6 kwietnia 2019 r.
w godz. 9:00 – 12:00

| Powiatowy Informator Edukacyjny

Liceum Ogólnokształcące Nr III
im. Juliusza Słowackiego
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ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock
tel. 22 779 22 01 | www.slowacki.eu,
e-mail: sekretariat@lo3otwock.eu

D

Grono pedagogiczne „Słowaka”
ziałamy zespołowo, dlatego nasi uczniowie
uzyskują wysokie wyniki
na maturze. Ich sukcesy są
nagrodą za wspólne zaangażowanie i wyjątkową pracowitość. Dbałość o ucznia
i świetna kadra nauczycielska doprowadziły do sukcesów: w 2018 roku szkoła, po
raz piąty, znalazła się jako jedyna w powiecie otwockim w rankingu najlepszych liceów
w Polsce, za co otrzymywała srebrną tarczę. W tegorocznym rankingu uzyskaliśmy
ZŁOTĄ TARCZĘ. Drodzy Absolwenci gimnazjów, przyszli Kandydaci. Od 1 września
2019 r. planujemy utworzenie 5 klas pierwszych dla uczniów po gimnazjum.
| Dla absolwentów gimnazjum
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 KIERUNKI KSZTAŁCENIA w cyklu 3-letnim
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 1GA DZIENNIKARSKO–FILMOWA z rozszerzeniem przedmiotów:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Klasa atrakcyjna dla chcących poszerzać wiedzę o kulturze i rozwijać warsztat
dziennikarski. Profil dla miłośników teatru, kinematografii i literatury oraz dla pasjonatów historii. W drugiej klasie uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z edukacji
teatralnej i filmowej oraz na zajęcia z podstaw dziennikarstwa i retoryki.
 1GB POLITECHNICZNA z rozszerzeniem przedmiotów:
matematyka, fizyka, język angielski lub informatyka.
Klasa dla młodzieży o umysłach ścisłych – kandydatów na studia techniczne.
Szczególnie dla tych, którzy w świecie zjawisk fizycznych, liczb i pojęć matematycznych dostrzegają inspirację do dalszego działania. Od drugiego roku nauki uczniowie
mogą uzupełniać wiedzę na zajęciach z chemii fizycznej.
 1GC PRAWNO–EUROPEJSKA z rozszerzeniem przedmiotów:
język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.
Klasa dla uczniów, których zainteresowania dotyczą nauk społecznych i geografii. Pozwala kształcić umiejętności interpretowania zjawisk politycznych
i prawnych, a nauka geografii pozwoli zdobyć wiedzę o ciekawych miejscach
w świecie. W drugiej klasie jest możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe
z historii państwa i prawa.
 1GD BIZNESOWA z rozszerzeniem przedmiotów:
język angielski, geografia, matematyka.
Klasa dla przyszłych biznesmenów, menadżerów i globtroterów. Uczniowie
mają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy matematycznej, geograficznej
oraz solidnej znajomości języków obcych. Od drugiej klasy uczniowie mogą wybrać, jako zajęcia dodatkowe, język angielski w biznesie lub wizualizację danych
statystycznych.
 1GE MEDYCZNO-PRZYRODNICZA z rozszerzeniem przedmiotów:
język angielski lub matematyka, biologia, chemia.
To klasa dla przyszłych medyków, farmaceutów, fizjoterapeutów, biologów, chemików, zootechników, dietetyków i ekologów. Matematyka to język logiki, niezbędny
w zrozumieniu świata a język angielski pozwoli korzystać z międzynarodowych zasobów wiedzy. Przedmioty dodatkowe możliwe do wybrania w klasie drugiej poszerzą
horyzonty uczniów z zakresu fizyki medycznej, ochrony środowiska lub osiągnięć fizyki i techniki.
Drugi język obcy w zależności od profilu klasy
(prowadzony w systemie lektoratów).
Do wyboru: język niemiecki poziom podstawowy lub kontynuacja,
język rosyjski, język hiszpański lub język francuski – od podstaw.
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„Słowak” to szkoła z klasą, czyli: dobrze uczy, sprawiedliwie ocenia,
rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie, uczy myśleć i rozumieć świat,
zapewnia niepowtarzalną atmosferę.

 WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW
Klaudia Kiersznicka-Misiewicz,
STUDENTKA SGH
 „Gdybym stanęła przed podjęciem decyzji po raz drugi, wybrałabym LO im. J. Słowackiego. Szkoła ta umożliwiła mi zdobycie ogólnej wiedzy i pomogła w rozwijaniu zainteresowań.
W tym wieku kształtują się plany, a wizja przyszłości nierzadko
ulega zmianom. Grono pedagogiczne rozumie potrzeby
uczniów. Szczególnie miło wspominam lekcje języków obcych.
Nauczyciele przekazują wiedzę w interesujący sposób i dbają
o atmosferę sprzyjającą nauce.”
Zbigniew Zawadka,
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 „Jako absolwent Słowaka polecam tę szkołę każdemu, kto
chce dostać się na wymarzone studia. Kadra pomaga rozwijać
zainteresowania i umiejętności uczniów w każdym aspekcie.
Byłem uczniem klasy matematyczno-fizycznej i jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć. Poza świetnymi wynikami maturalnymi mieliśmy okazje wyjeżdżać na
wiele wycieczek, w tym zagranicznych, które będziemy wspominać przez długie lata. Szkoła ma również doskonale działający samorząd, który dba,
aby zawsze działo się coś ciekawego. „Słowak” to najlepszy według mnie wybór“.
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Wyniki, jakie osiąga nasza szkoła podnoszą jej prestiż,
ale przede wszystkim powinny być ważnym kryterium
i wskazówką dla absolwentów gimnazjów
oraz ich rodziców, którzy w 2019 roku stają przed wyborem
szkoły ponadgimnazjalnej.

Wszystkich, którzy z sukcesem chcą zdać egzamin maturalny
zapraszamy do nauki w SŁOWAKU.

SŁOWAK to gwarantuje!
| Dla absolwentów gimnazjum
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 CO SIĘ U NAS DZIEJE? CO ROBIMY?
W CZYM BIERZEMY UDZIAŁ?
 Spotykamy się i rozmawiamy z ciekawymi ludźmi

O

W
A
C
K
I

Z aktorką Anną
Dereszowską

Z dziennikarzem
Tomaszem Sekielskim

Z prof. Grzegorzem Kołodko,
byłym ministrem finansów

 Pomagamy innym. Prężnie działamy w wolontariacie
i organizujemy liczne akcje charytatywne

Akcja
krwiodawstwa

Kartki świąteczne
dla hospicjum

Akcja „Szlachetna Paczka”

 Zwiedzamy Polskę i świat

Rajdy rowerowe

18

Górny Śląsk

Czarnogóra
| Powiatowy Informator Edukacyjny

S
Bal absolwentów z okazji 25-lecia szkoły
 Uczymy się nie tylko w murach szkoły
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Edukacja teatralna Warsztaty
geomorfologiczne

Warsztaty
w Kinokawiarni Falenica

I

 Bierzemy udział w olimpiadach, konkursach i zawodach

Zawody sportowe Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Wiedzy o Mediach

WIĘCEJ INFORMACJI O NAS NA FACEBOOKU
ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
Sobota, 6 kwietnia 2019 r.
w godz. 10:00 – 13:00

| Dla absolwentów gimnazjum
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Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. K. I. Gałczyńskiego
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ul. gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock
tel. 22 779 31 84 | fax. 22 779 35 74
e-mail: lootwock@lootwock.pl | www.lootwock.pl

 KIERUNKI KSZTAŁCENIA w cyklu 3-letnim
 KLASA I A – POLITECHNICZNA
Jest to klasa z rozszerzeniem programu matematyki,
fizyki oraz informatyki. Oprócz wysokiego poziomu
nauczania dodatkowo zapewnia swoim przyszłym absolwentom naukę programowania. Profil ten przeznaczony jest dla miłośników nowatorskich metod
nauczania matematyki i informatyki. Skupienie się na
przedmiotach ścisłych może pozwolić absolwentom tej
klasy na logiczne, a często również kreatywne, rozwiązywanie problemów. Wszyscy zainteresowani tą
klasą będą mogli tworzyć i programować roboty na zajęciach z robotyki, a także nauczyć się rachunku całkowego. Językami obcymi w tej klasie są: język angielski,
jako język obowiązkowy, oraz drugi język obcy do wyboru niemiecki lub hiszpański.

20
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 KLASA IB
– PRZYRODNICZO-MEDYCZNA
Jest to klasa z rozszerzeniem programu biologii, chemii oraz matematyki. W tym profilu, przeznaczonym dla
miłośników przyrody, a także osób
zainteresowanych studiami medycznymi, ścisłymi, przyrodą i farmacją, uczniowie będą mogli łatwo
i przyjemnie odkrywać tajemnice organizmów, a także rozwijać swoją
wiedzę matematyczną. Na sympatyków tej klasy czekają wyjątkowo
ciekawe lekcje i to nie tylko w sali lekcyjnej. Językami obcymi w tej klasie są:
język angielski, jako język obowiązkowy,
oraz drugi język obcy do wyboru
niemiecki lub rosyjski.
 KLASA IC
– SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNA
Jest to klasa z rozszerzonym
programem geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.
Skierowana jest do osób, które chcą
rozwijać swoje zainteresowania życiem
przyrodniczym, społecznym i politycznym. Ponadto umożliwia doskonalenie umiejętności interpretowania
i wartościowania zjawisk historycznych, politycznych i prawnych, a także
gwarantuje spotkania z przedstawicielami świata nauki, kultury, mediów
i sądownictwa. Przygotowuje do studiowania na takich kierunkach, jak:
geografia, prawo, handel zagraniczny, politologia, filologia angielska
i lingwistyka stosowana. Językami
obcymi w tej klasie są: język angielski, jako język obowiązkowy oraz
drugi język obcy do wyboru niemiecki lub hiszpański.
| Dla absolwentów gimnazjum
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 KLASA ID
– EKONOMICZNO-TURYSTYCZNA
Jest to profil z rozszerzonym programem geografii, matematyki oraz
języka angielskiego przeznaczony głównie dla
osób, które chciałyby
w przyszłości studiować
matematykę, geografię,
handel zagraniczny, turystykę, marketing i zarządzanie, filologię angielską oraz
lingwistykę stosowaną. Wybierając naukę w klasie z tymi rozszerzeniami, uczniowie mają
możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach językowych, podróżach i rajdach zarówno
w kraju jak i za granicą. Językami obcymi w tej klasie są: język angielski, jako obowiązkowy,
oraz drugi język obcy do wyboru niemiecki lub rosyjski.
 KLASA IE – HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA
Jest to klasa z rozszerzeniem programu historii, języka polskiego oraz języka
angielskiego. Profil ten przygotowany jest dla przyszłych kandydatów na filologię polską, filologię angielską, lingwistykę stosowaną, prawo, historię i dziennikarstwo. Absolwent tej klasy będzie miał okazję do kształcenia i rozwoju wiedzy
związanej z historią, kulturą i życiem społecznym. Będzie mógł także uczestniczyć w
warsztatach teatralnych i filmowych,
a także doskonalić
swoje umiejętności literackie. Bez problemu odnajdą się
tutaj także ci, którzy
chcieliby doskonalić
swoją wiedzę z zakresu kultury krajów
anglojęzycznych. Językami obcymi w tej
klasie są: język angielski, jako obowiązkowy,
oraz drugi język obcy
do wyboru francuski
lub hiszpański.
| Powiatowy Informator Edukacyjny

 GAŁCZYN W OBRAZACH:
G

A
Ł

C
Z
Y

Ń
S

K
I

| Dla absolwentów gimnazjum

23

G

A
Ł

C
Z
Y

Ń
S

K
I

24

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. K. I. Gałczyńskiego!

| Powiatowy Informator Edukacyjny

Zespół Szkół
im. ks. kardynała
Stefana Wyszyńskiego
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ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew
tel./fax 22 788 24 00
e-mail: sekretariat@zskarczew.pl | www. zskarczew.pl

Rozpocznij wspaniałą przygodę
w szkole, w której chce się uczyć!

Jesteśmy szkołą bezpieczną
i przyjazną dla ucznia!

| Dla absolwentów gimnazjum
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 TECHNIKUM w cyklu 4-letnim
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 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
klasa wojskowo-sportowa
Program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycznych
realizowany jest w szkole.

Program praktycznego kształcenia zawodowego jest realizowany w formie zajęć
praktycznych oraz praktyk zawodowych
w samochodowych warsztatach naprawczych i diagnostycznych na terenie Karczewa,
Otwocka, Józefowa i Falenicy, pod nadzorem
wysokiej klasy profesjonalistów.
Z wyboru tej specjalności wynikają
następujące korzyści:
 uzyskanie atrakcyjnego zawodu,
 możliwość naprawy własnego pojazdu
w trakcie zajęć praktycznych,
 możliwość uzyskania pracy w jednej
z firm prowadzących zajęcia praktyczne
oraz w firmach o podobnej działalności,
 profesjonalne przygotowanie do otwarcia
własnej firmy.
 TECHNIK SPEDYTOR
klasa wojskowo-sportowa z angielskim językiem dowodzenia
Program kształcenia zawodowego realizowany jest
w pracowniach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie
spedycyjno-logistyczne oraz dobrej klasy sprzęt komputerowy.
Absolwent w zawodzie technik
spedytor będzie przygotowany
do realizacji następujących zadań:
 planowania i organizowania
prac związanych z przewozem ładunków;
 prowadzenia dokumentacji związanej
z zadaniami transportowo-spedycyjnymi;
 prowadzenia rozliczeń z klientami
i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
 monitorowania przebiegu procesu transportowego.
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DODATKOWO DLA TECHNIKA MECHANIKA I TECHNIKA SPEDYTORA
PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
 przysposobienie wojskowe,
 zajęcia z samoobrony /wysoka sprawność fizyczna i nabywanie umiejętności walki
obronnej w bliskim kontakcie/,
 w ramach lekcji wychowania fizycznego ma miejsce realizacja: sportów walki, akrobatyki i zapasów w ilości 2-óch godzin tygodniowo, 1 godzina zajęć wychowania fizycznego prowadzona według wymogów podstawy programowej,
 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w atrakcyjnych miejscach związanych z wojskiem,
 jeden dzień w tygodniu jest tzw. dniem „mundurowym” – uczniowie klasy przychodzą
do szkoły w mundurach.
W ramach kształcenia w tej specjalności szkoła współpracuje z:
 10-tym Pułkiem Samochodowym w Warszawie,
 Klubem Strzelectwa Sportowego „Snajper” w Garwolinie,
 Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie,
 Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Garwolinie,
 Oddziałem Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie,
 6-tą Mazowiecką Brygadą WOT,
 Muzeum Ziemi Otwockiej,
 Towarzystwem Przyjaciół JS 1019 Strzelec,
 Nadwiślańskim Stowarzyszeniem Strzeleckim,
 Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Koło Nr 4 „Fromczyn” w Otwocku.
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Po ukończeniu
szkoły
absolwent
uzyska dobre
wykształcenie
techniczne,
będzie również
przygotowany
do służby
w wojsku
i innych
formacjach
mundurowych
| Dla absolwentów gimnazjum
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 Branżowa Szkoła I Stopnia
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 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Podobnie jak w przypadku technika pojazdów samochodowych
program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycznych
realizowany jest w szkole.

Program praktycznego kształcenia zawodowego jest realizowany w formie zajęć
praktycznych (w klasie I przeznaczony jest
jeden dzień w tygodniu na zajęcia praktyczne a w klasach II i III po dwa dni w tygodniu), w samochodowych warsztatach
naprawczych i diagnostycznych na terenie
Karczewa, Otwocka, Józefowa i Falenicy, pod
nadzorem wysokiej klasy profesjonalistów.
Z wyboru tej specjalności również wynikają następujące korzyści:
 uzyskanie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu,
 możliwość naprawy własnego pojazdu w trakcie zajęć praktycznych,
 możliwość uzyskania pracy po ukończeniu szkoły w jednej z firm prowadzących zajęcia praktyczne oraz innych firmach prowadzących zbliżoną działalność.
 OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycznych
realizowany jest w szkole z wykorzystaniem pomocy naukowych
oraz dobrej klasy sprzętu komputerowego.
Program praktycznego kształcenia zawodowego jest realizowany w formie zajęć
praktycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych (wyposażonych w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz współpracujących
z firmami zagranicznymi) wykorzystujących
obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
mechanicznych, w zakładach naprawczych,
narzędziowniach na terenie Karczewa,
Otwocka, Józefowa i Celestynowa, pod nadzorem wysokiej klasy profesjonalistów.
Operator maszyn skrawających na bieżąco kontroluje proces obróbki, odpowiada za
zastosowanie zgodnych z dokumentacją techniczną materiałów i narzędzi oraz kontrolę
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wykonania wyrobu zgodnie z rysunkami technicznymi. Jest to zawód łączący
w sobie umiejętności tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Dominującymi czynnościami w zawodzie są prace dotyczące ustawienia i regulacji maszyn oraz obróbka skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych lub
sterowanych numerycznie.
Przemysł maszynowy jest najbardziej rozwijającą się gałęzią gospodarki w naszym
kraju. Absolwenci specjalności operator obrabiarek skrawających są poszukiwani
przez wiele zakładów usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i za granicą.
Praca w zawodzie operatora obrabiarek skrawających nie jest łatwa i stawia wiele
wyzwań, ale gwarantuje bardzo dobre zarobki oraz możliwość rozwoju osobistego.

 WARTO UCZYĆ SIĘ Z NAMI!
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 W ramach podnoszenia atrakcyjności kształcenia organizowane są wycieczki
edukacyjne. Szkoła współpracuje z uczelniami technicznymi. Uczniowie co roku biorą
udział w olimpiadach: Wiedzy Technicznej, Techniki Samochodowej, Spedycja-TransportCło, Matematycznej oraz Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników.
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 Od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczniemy realizację projektu pod nazwą „Kadry
z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej”.
W ramach projektu uczniowie będą mogli między innymi uzyskać prawo jazdy kat. B.
Wystąpiliśmy również z wnioskiem o wdrożenie projektu Erasmus+ Praktyki zagraniczne
dla uczniów z ZS Karczew.
 Co roku w szkole organizowany jest piknik motoryzacyjny, w ramach którego realizowane są: jazdy sprawnościowe, konkursy techniczne, ratownictwo medyczne, wystawa
zabytkowych pojazdów wojskowych, rekonstrukcja działań bojowych piechoty,
grillowanie, itp. Na piknik zapraszani są goście: władze samorządowe, klasy mundurowe
z innych szkół oraz wiele innych znakomitych osób.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
Wtorek, 9 kwietnia 2019 r. godz. 17

| Dla absolwentów gimnazjum
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Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1
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ul. Majowa 17/19, 05-400 Otwock
tel. 22 779 20 89 | fax 22 779 32 41
e-mail: kontakt_soswotwock@tlen.pl | www.soswotwock.pl
 Branżowa Szkoła Specjalna
I Stopnia Nr 3
Dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Oferujemy możliwość zamieszkania
w internacie w 2-3-osobowych pokojach.
Pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej
Nauka zawodu trwa trzy lata, odbywa
się w internacie oraz w hotelach i pensjonatach.
Kucharz
Nauka trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne
organizuje szkoła w kuchni internatu
i w zakładach pracy. Nauka zawodu od-
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bywa się w pracowniach gastronomicznych
Ośrodka oraz w zakładach pracy, stołówkach szkolnych, restauracjach, szpitalach. Absolwenci szkoły zawodowej mogą
przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy
zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szkoła przygotowuje młodzież do
pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę
możliwości rozwojowych i edukacyjnych),
aktywnego dorosłego życia.
| Powiatowy Informator Edukacyjny

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 2
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ul. Literacka 9, 05-400 Otwock
tel. 22 779 35 04 | e-mail: srodborow@o2.pl
www.glusiotwock.pl | www.facebook.com/oswotwock
OFERTA SKIEROWANA JEST
DO UCZNIÓW: NIESŁYSZĄCYCH,
SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z AUTYZMEM,
W TYM ZESPOŁEM ASPERGERA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
 3-LETNIE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nauka trwa 4 lata i kończy
się egzaminem dojrzałości.
 4-LETNIE TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Nauka trwa 5 lat. W jej trakcie odbywają
się zajęcia teoretyczne z przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych.
Nauka w zawodzie technik żywienia
| Dla absolwentów gimnazjum
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i usług gastronomicznych doskonale
przygotowuje do prowadzenia własnej
firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług
cateringowych.
 3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA O KIERUNKACH:
KUCHARZ
Nauka trwa 3 lata. Kucharz jest osobą
zajmującą się przygotowywaniem
potraw pochodzących z różnych stron
świata, jak również dań dostosowanych
do indywidualnych okoliczności
i wymagań klientów.
CUKIERNIK – produkcja wyrobów
cukierniczych. Nauka trwa 3 lata.
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