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Drodzy Uczniowie!

Mirosław
Pszonka

Już wkrótce staniecie przed jednym z ważniejszych wyborów
w Waszym życiu - wyborem szkoły średniej. Chcąc Wam
pomóc w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji, wzorem
lat ubiegłych, przygotowaliśmy informator mający na celu
przedstawienie oferty edukacyjnej szkół średnich z powiatu
otwockiego.
Szkoły z naszego powiatu oferują różnorodne możliwości rozwoju, o czym dowiecie się na kolejnych stronach tegorocznego informatora edukacyjnego. We wszystkich szkołach i placówkach staramy się zapewnić, jak najlepsze warunki nauki
i pracy. W naszych jednostkach naucza wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne są
nieustannie modernizowane i doposażane w pomoce naukowe. Serdecznie zapraszam Was do udziału w dniach otwartych otwockich szkół, byście osobiście mogli się przekonać,
jaka panuje tam atmosfera, warunki do nauki i dokonać jak
najlepszego wyboru - najlepszej dla Was szkoły!
Liczę, iż oferta edukacyjna szkół, których organem prowadzącym jest powiat otwocki, spełni Wasze oczekiwania.
Jednocześnie życzę jak najlepszych ocen na świadectwach
oraz pomyślnego wyniku z egzaminu gimnazjalnego!
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„Wykształcenie jest chwilach pomyślności ozdobą,
a w chwilach nieszczęścia schronieniem”
Arystoteles

Szanowni Rodzice!

Przedstawiamy Państwu i Państwa Dzieciom ofertę edukacyjną, dotyczącą kierunków kształcenia w szkołach z terenu
powiatu otwockiego. Nasze Szkoły to placówki z tradycjami
i wysokimi osiągnięciami dydaktycznymi oraz wychowawczymi, a absolwenci są świetnie wykształconymi młodymi ludźmi, przed którymi otworem stoją uczelnie wyższe. Uczniowie
kończący szkoły zawodowe, to dobrze przygotowani fachowcy, gotowi do funkcjonowania na rynku pracy.

Aneta
Bartnicka

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

Drodzy Uczniowie!

Stoicie przed trudnym wyborem - do jakiej szkoły średniej
złożyć dokumenty. Aby pomóc Wam w podjęciu właściwej
decyzji, przedstawiamy szczegółowe informacje o szkołach
średnich z terenu powiatu otwockiego. Dlaczego warto wybrać właśnie nasze szkoły?
Ci, którzy marzą o dobrym liceum, mogą z całą pewnością
zawierzyć swoją przyszłość i świetnie zdaną maturę „Gałczynowi” czy też „Słowakowi” - nasze licea gwarantują Wam
dobry start na studia, a w trakcie nauki spotka Was wiele inspirujących i pobudzających osobisty rozwój wydarzeń.
Nauka w tych szkołach to szansa na rozwijanie swoich zainteresowań. Na wyróżnienie zasługuje także wspaniała atmosfera życzliwości, dzięki której możecie liczyć na akceptację
i wsparcie.
Ci z Was, którzy chcieliby od razu po szkole średniej
mieć zawód i dobry start w pierwszej pracy - z całą pewnością znajdą bardzo ciekawą ofertę kierunków kształcenia
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, popularnie
zwanym „Ekonomikiem” czy też Zespole Szkół Nr 2, potocznie znanym jako „Nukleonik”. Spotkacie wspaniałych ludzi,
a miła atmosfera i przyjazne nastawienie pomogą Wam szybko poczuć się tam dobrze.
Życzę jak najlepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym
i końcowym świadectwie.
Do zobaczenia 14 kwietnia na dniach otwartych w naszych
szkołach!
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I
im. K. I. Gałczyńskiego
w Otwocku

05-400 Otwock, ul. gen. J. Filipowicza 9,
tel. (22) 779 31 84, fax. (22) 779 35 74
www.lootwock.pl,
e-mail: lootwock@lootwock.pl

TRADYCJA NOWOCZESNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ
Gimnazjaliści!
Wkrótce staniecie przed jednym z pierwszych
i najważniejszych wyborów w Waszym życiu
– wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego też proponujemy Wam liceum z tradycjami
o wysokim poziomie kształcenia. Mamy nadzieję, że będziecie współtworzyć atmosferę
Naszej Szkoły, nawiążecie nowe znajomości
i wyzwolicie w sobie poczucie inicjatywy,
działania i koleżeńskiej więzi. Szkoła nasza
jest najstarszą placówką oświatową na terenie powiatu otwockiego. W 2019 roku będziemy wspólnie obchodzić 100-lecie jej
istnienia. Już dzisiaj zapraszamy Was i Waszych najbliższych do wspólnego przeżywania tego wspaniałego jubileuszu. Jako szkoła stanowimy ciekawe
zestawienie zabytkowej architektury z nowoczesnością zarówno w metodach pracy,
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jak i wyposażenia. Wybierając „Gałczyn” zdobędziecie bardzo dobre przygotowanie do
matury, a także będziecie uczyć się wszystkich przedmiotów przy pomocy nowatorskich
metod nauczania dzięki profesjonalnej i wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej.
W roku szkolnym 2016/2017 Nasi uczniowie osiągnęli wyniki matur znacznie przekraczające średnie powiatu, województwa i kraju z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Każdego roku możemy pochwalić się absolwentami, którzy ukończyli wiele
prestiżowych uczelni, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Wybierając Naszą Szkołę otrzymujecie: znakomicie wyposażone pracownie przedmiotowe, klimatyzowane sale komputerowe oraz bezprzewodową sieć Wi-Fi, dziennik elektroniczny oraz szafkę dla każdego ucznia, sale gimnastyczne i siłownię, bogatą
w zbiory bibliotekę szkolną, nowoczesny sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł.
Wybierając Nasze Liceum będziecie mogli: kształcić się na bardzo wysokim poziomie w miłej i przyjaznej atmosferze, prężnie działać w Samorządzie Uczniowskim, współorganizować różne uroczystości szkolne, uczestniczyć w wymianach zagranicznych oraz
wycieczkach, być kolejnym pokoleniem budującym historię Naszej szkoły wzbogaconej
wieloma sukcesami.
Zdobyte doświadczenie w innowacyjnym nauczaniu matematyki, informatyki oraz
biologii w latach ubiegłych pozwoliło nam od nadchodzącego roku szkolnego włączyć
tematy omawiane na tych zajęciach do programów tych przedmiotów. I tak w klasie
politechnicznej proponujemy naukę całkowania, którego umiejętność jest wymagana
na kierunkach ścisłych w początkowym okresie studiów i która pokazuje zastosowanie matematyki w codziennym życiu, a także naukę projektowania, programowania
i wykonywania konstrukcji robotów. Dzięki temu uczniowie będą mogli nauczyć się
technik sterowania obiektami i rozwinąć wyobraźnię techniczną i przestrzenną. Zajęcia te
opierają się na zdobytej już wiedzy z informatyki w zakresie programowania i algorytmiki. W klasie przyrodniczo-medycznej uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę
biologiczną poprzez praktyczne działanie na zajęciach laboratoryjnych oraz warsztatach przyrodniczych w terenie. Ponadto, będąc uczniem klasy trzeciej, będzie można
uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla
każdej klasy. Wszystkich, którzy podzielają nasze aspiracje, serdecznie zapraszamy!
Dyrektor Szkoły – Joanna Michalczyk
Co nasi uczniowie mówią o swoich wyborach:
„Nauka w klasie o profilu matematyczno-fizycznym jest ciekawym doświadczeniem. Skupienie się na przedmiotach ścisłych, czyli matematyce, fizyce i informatyce, pozwala na logiczne, a często również kreatywne rozwiązywanie problemów.
Jednocześnie profil ten stanowi dobry wstęp do studiowania na kierunkach ścisłych, zwłaszcza informatycznych oraz technicznych”.
Jakub Zgagacz, klasa IIIA
„Profil idealny dla mnie! Umożliwia mi poszerzenie wiedzy związanej z ulubionymi przedmiotami, które wybrałam oraz pozwala obrać dobrą drogę w przyszłości
związaną z wymarzonymi studiami. Chcesz zostać prawnikiem, adwokatem czy
sędzią? Dołącz do klasy C”.
Klaudia Smereczyńska, klasa IIC
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„Jestem uczennicą klasy ekonomiczno-turystycznej z rozszerzonym programem
matematyki, geografii i języka angielskiego. Dlaczego wybrałam ten profil? Po
pierwsze dlatego, że matematyka – królowa nauk, otacza nas wszędzie. Im lepiej
poznamy jej tajniki, tym łatwiej będzie nam się odnaleźć w zwykłej codzienności.
Po drugie, geografia – to przedmiot, który pomaga lepiej poznać świat. W czasach
otwartych granic chcemy nieustannie podróżować, więc znajomość mapy świata
będzie bardzo przydatna. Po trzecie - język angielski, czyli niezbędnik, aby podczas zwiedzania świata nic nam nie umknęło. Ta klasa poszerza horyzonty”.
Dominika Tomaszewska, klasa ID
W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

KLASA I A - POLITECHNICZNA

z rozszerzeniem matematyki, fizyki i informatyki
Profil, oprócz wysokiego poziomu nauczania (również
przedmiotów w zakresie rozszerzonym), wprowadza także
naukę programowania.
Wybierającym tę klasę gwarantujemy:
• nowatorskie metody nauczania matematyki i informatyki,
• elementy matematyki nauczane w języku niemieckim,
• tworzenie i programowanie robotów na zajęciach z robotyki,
• naukę rachunku całkowego – potrzebnego przyszłym studentom kierunków
ścisłych,
• naukę języka angielskiego jako języka obowiązkowego oraz drugiego języka obcego do wyboru spośród języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

KLASA IB - PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

z rozszerzeniem biologii, chemii oraz języka angielskiego lub matematyki
do wyboru
Przeznaczona dla miłośników przyrody, którzy wiążą
swoją przyszłość z medycyną, kierunkami przyrodniczymi,
lingwistycznymi i ścisłymi.
Wybierającym tę klasę gwarantujemy:
• odkrywanie tajemnic organizmów i medycyny,
• prowadzenie zajęć metodami aktywnymi takimi jak:
zajęcia terenowe, laboratoryjne i warsztatowe,
• przyjemne połączenie wiedzy przyrodniczej z matematyczną,
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•

naukę języka angielskiego jako języka obowiązkowego oraz drugiego języka
obcego do wyboru spośród języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

KLASA IC - SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNA

z rozszerzonym programem geografii, wiedzy o społeczeństwie
i języka angielskiego
Profil skierowany do osób zainteresowanych życiem społecznym, politycznym oraz kulturą narodów Europy i świata.
Wybierającym tę klasę gwarantujemy:
• rozwój zainteresowań życiem przyrodniczym, społecznym i politycznym,
• doskonalenie umiejętności interpretowania i wartościowania zjawisk historycznych, politycznych i prawnych,
• spotkania z przedstawicielami świata nauki, kultury i
mediów,
• przygotowanie do studiowania na takich kierunkach jak geografia, prawo, handel
zagraniczny, politologia, filologia angielska i inne,
• naukę języka angielskiego jako języka obowiązkowego oraz drugiego języka obcego do wyboru spośród języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

KLASA ID - EKONOMICZNO-TURYSTYCZNA

z rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka angielskiego
Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które nie
boją się łączyć wiedzy matematycznej z wiedzą o świecie
wspomaganą wysokim poziomem znajomości języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.
Wybierającym tę klasę gwarantujemy:
• doskonalenie i rozwój umiejętności matematycznych,
geograficznych i lingwistycznych,
• elementy matematyki nauczane w języku niemieckim,
• podróże, rajdy i warsztaty językowe,
• przygotowanie do studiowania na takich kierunkach jak matematyka, geografia,
turystyka, marketing i zarządzanie,
• naukę języka angielskiego jako języka obowiązkowego oraz drugiego języka obcego do wyboru spośród języka niemieckiego lub rosyjskiego.
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KLASA IE - HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA

z rozszerzeniami języka polskiego, historii oraz języka
angielskiego
Kształci umiejętności i poszerza wiadomości z zakresu literatury, historii oraz języka angielskiego. Profil ten przygotowany jest z myślą o przyszłych kandydatach na filologię
polską, filologię angielską, lingwistykę stosowaną, prawo,
historię czy dziennikarstwo.
Wybierającym tę klasę gwarantujemy:
• uczestnictwo w warsztatach teatralnych i filmowych,
• rozwój zainteresowań historią, kulturą i życiem społecznym,
• kształtowanie i rozwój umiejętności literackich,
• doskonalenie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych,
• naukę języka angielskiego jako języka obowiązkowego oraz drugiego języka obcego do wyboru spośród języka francuskiego lub hiszpańskiego.

W GAŁCZYNIE NIE STOIMY W MIEJSCU!

Warsztaty językowe w Barcelonie

Finaliści XXVII Ogólnopolskiej
Olimpiady Teologii Katolickiej

Spotkanie z młodzieżą z Izraela

Akcje charytatywne

Rozgrywki sportowe

Lekcja w Muzeum Etnograficznym

Spotkanie z młodzieżą z liceum
polonijnego połączone z obchodami Dnia Niepodległości

Lekcja w Laboratorium Mikrobiologicznym

Szkolne mikołajki
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Nasi uczniowię w koszulkach i bluzach z logo szkoły

Warsztaty językowe w Irlandii

Warsztaty w szklarni w ramach innowacji z biologii połączone z degustacją pomidora

Konkurs plastyczny
na „Dzień kropki”

Warsztaty filmowe z języka
rosyjskiego

Warsztaty dziennikarskie w siedzibie Polskiego
Radia

Wycieczka do sejmu

Lekcja historii w Muzeum Narodowym
w Warszawie
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Studniówka w budynku liceum

Akcja „Krwiodawstwo”

Otrzęsiny 2017

Wrzesień w Berlinie

Ślubowanie klas pierwszych

Jasełka

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I ICH RODZICÓW NA DZIEŃ OTWARTY

14 KWIETNIA 2018 ROKU W GODZINACH 10.00-13.00

UWAGA!!!
W roku szkolnym 2018/2019 możemy przyjąć sześć klas pierwszych. Warunkiem
utworzenia dodatkowej klasy będzie zwiększone zainteresowanie
nią wśród kandydatów.
ZAPRASZAMY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I
IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU.
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Zespół Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica w Otwocku
05-400 Otwock, Marii Konopnickiej 3
tel.: 22 779 26 44

„Ekonomik” to najlepszy wybór. Dołącz do nas!
Zadbaj o swoją przyszłość – daj sobie szansę na rynku pracy.

GIMNAZJALISTO!

Jesteśmy Szkołą posiadającą nowatorskie i cenione kierunki kształcenia, które stanowią
odpowiedź na adekwatne potrzeby rynku pracy. Wybierz zawód z przyszłością!

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019:
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TECHNIKUM NR 1
TECHNIK EKONOMISTA

Ten zawód daje ogromne i szerokie możliwości we współczesnym świecie. Uczeń będzie potrafił prowadzić biuro,
przygotowywać niezbędną dokumentację produkcji, obrotu i usług. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele
drzwi do przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Uczeń zdobędzie również wiedzę na temat badania rynku, polityki
zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. 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.

TECHNIK EKONOMISTA

innowacja klasa wojskowo – sportowa
Kierunek ten zapewnia podstawową wiedzę technika ekonomisty oraz 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
Kierunku technik hotelarstwa stwarza młodemu człowiekowi możliwość zapoznania się
z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów,
agencji turystycznych oraz firm cateringowych.
Młodzież nauczy się planowania i koordynowania
usług hotelarskich, kompleksowego i profesjonalnego obsługiwania gości hotelowych oraz organizowania usług turystycznych. Uczniowie
poznają zasady obsługi recepcji i zarządzania personelem hotelowym, zdobędą wiedzę
dotyczącą ustalania zestawu oferowanych usług oraz konstruowania ich ceny tak, by być
konkurencyjnym na rynku. Zrozumieją 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 wykonywać zawód steward/stewardessa oraz zostaną przygotowani do udziału w rekrutacji w polskich
i zagranicznych liniach lotniczych.
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TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla tych, którzy lubią przygody ze sztuką
kulinarną, dbają o siebie i innych, myślą o zdrowym
odżywianiu. To kierunek dla osób przedsiębiorczych.
Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego
i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Uczeń będzie potrafił
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 absolwent uzyskuje tytuł: kucharza oraz technika żywienia i organizacji
usług gastronomicznych.

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 kwalifikacje
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 potrafił: profesjonalnie pełnić funkcje managerskie dla podniesienia efektywności
funkcjonowania zarządzanych placówek gastronomicznych, promować świadomość zdrowego stylu życia w społeczeństwie, pogłębiać wiedzę na temat jakości i oceny zdrowotnej
żywności z uwzględnieniem surowców ekologicznych i konwencjonalnych.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1
Nauka trwa 3 lata. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła przygotowuje do pracy lub dalszego kształcenia w danym zawodzie.

KUCHARZ

W ramach zajęć edukacyjnych szkoła oferuje pakiet podstawowych przedmiotów ogólnokształcących, a także przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym.

14

Powiatowy Informator Edukacyjny 2018/2019

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę zawodową
z zakresu przygotowywania potraw pochodzących
z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych
do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów.
Posiądzie on wiedzę dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych,
odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Miejscem pracy dla absolwenta mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady
statków. Może także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

ATUTY SZKOŁY

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.
Zaprosimy Cię do udziału w projektach unijnych, stażach zagranicznych, wymianach
młodzieży, m.in. do Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Francji, Niemiec, Włoch,
na Maltę.
Stosujemy nowatorską metodologię nauczania opartą na nowoczesnej bazie
techno-dydaktycznej, takiej jak: pracownie gastronomiczne, obsługi konsumenta, pracownia cukiernicza, pracownie informatyczno-zawodowe, pracownie przedmiotowe z interaktywnymi tablicami multimedialnymi, pracownia
chemiczna z dygestorium, stołem demonstracyjnym, ekranem multimedialnym,
biblioteka z bogatym księgozbiorem dostosowanym do potrzeb kształcenia zawodowego oraz czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
wyposażonym w 10 komputerów z dostępem do Internetu, pełnowymiarowa
sala gimnastyczna, sala do aerobiku, siłownia, boisko z nawierzchnią poliuretanową, czterostanowiskowa strzelnica sportowa.
Organizujemy warsztaty z kucharzami powszechnie
znanymi w Polsce i na świecie. Zapewniamy Ci naukę
pod okiem ekspertów w dziedzinie kształcenia zawodowego i profesjonalnej kadry pedagogicznej.
Uczestniczymy w „Pilotażowym programie wspierania
szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Cer-
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tyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej, polegającym na prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach
przedmiotu „Edukacja wojskowa”.
U nas rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania, będziesz mógł wziąć udział w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych, ekonomicznych,
gastronomicznych, hotelarskich, konkursach kelnerskich, zawodach sportowych, strzeleckich i innych.
Zostaniesz współautorem naszych sukcesów, najważniejsze z nich:
•
•
•
•
•
•
•

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej (finaliści: 2012 r.,
2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r.)
Ogólnopolski Konkurs Kelnerski (finalista: 2012 r.,
2014 r.)
Ogólnopolski Konkurs „Kuchnia polska na Mazowszu” (laureaci: 2010 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r.)
Mazowiecka Spartakiada Szkół Gastronomicznych
(II miejsce 2014 r.)
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Euklides” (finalista 2015 r., 2017 r.)
II Ogólnopolski Zlot Klas Mundurowych
Żagań
2015.
Najlepsza
Klasa
Wojskowa
w Polsce (I miejsce 2015 r.)
Od roku szkolnego 2007/2008 młodzież ZSEG
ośmiokrotnie zdobyła I miejsce w łącznej klasyfikacji w powiatowej rywalizacji sportowej szkół
ponadgimnazjalnych.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, najlepsi zostają wpisani
do Złotej Księgi Absolwentów ZSEG.
Nasza Szkoła zadba nie tylko o Twoją sprawność intelektualną i fizyczną, ale także duchową, będziesz mógł
się wszechstronnie realizować w Szkolnym Klubie
Przedsiębiorczości, Kole Gastronomicznym, Kole Sportów Obronnych, Szkolnym Kole Sportowym, Szkolnym
Kole Wolontariatu „Empatia”, Samorządzie Uczniowskim, chórze szkolnym i zespole tanecznym.
Nasza Szkoła zapewni Ci rozwój umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego.
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Przy naszej Szkole działa Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. I Ty, jeśli
zechcesz, będziesz mógł ukończyć kurs kwalifikacyjny i uzyskać możliwość wykonywania nowego zawodu.
Od 1973 roku patronem naszej Szkoły jest Stanisław Staszic, który powiedział: „Prawdziwa człowieka szczęśliwość dobrej edukacji najpierwszym być celem powinna”.
Nasza Szkoła łączy teraźniejszość z przeszłością Wojska Polskiego, stąd sprawujemy patronat nad Sztandarem Batalionów Chłopskich Oddziału w Karczewie.
I Ty będziesz mógł uczestniczyć w kultywowaniu tradycji związanych z walkami o niepodległą Ojczyznę.
Dodatkowo zapewnimy Ci: najnowszy sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł, opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, dziennik elektroniczny,
sklepik oraz automaty z artykułami spożywczymi.
Dzięki naszej Szkole możesz mieć odważne plany na przyszłość. Warto do nas przyjść!

Zapraszamy Ciebie i twoich Rodziców na dzień otwarty
- to spotkanie nas wszystkich.
W murach naszej szkoły możesz rozpocząć kolejny etap
Twojej edukacji!
Sobota, 14 kwietnia 2018 roku, godzina 9:00-12:00
17
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Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego
05-400 Otwock, ul. Słowackiego 4/10,
tel. 22 779-22-01, fax 22 788-57-00
e-mail: sekretariat_slowak@wp.pl,
www.slowacki.eu

Gimnazjalistki i Gimnazjaliści!

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to Wasza inwestycja w przyszłość. Zapraszamy zatem
do odwiedzenia naszej szkoły w czasie kwietniowego dnia otwartego dla gimnazjalistów,
porozmawiania z uczniami oraz nauczycielami i podjęcia decyzji o dołączeniu do najlepszych i kontynuowaniu edukacji w otwockim „Słowaku”, co umożliwi Wam rozwinięcie
talentów i zainteresowań.
Kompetentni nauczyciele umiejętnie kierujący przemianą wiadomości w wiedzę, poczucie bezpieczeństwa, aura życzliwości,
młodzież z pasjami naukowymi oraz społecznymi i… Można by
wymienić jeszcze wiele atutów „Słowaka”. Najważniejsze jednak jest, że szkoła daje gwarancję skutecznego wykorzystania
czasu przeznaczonego na przygotowanie się do matury.
Wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym, uzyskana wysoka edukacyjna wartość dodana oraz studia podejmowane przez absolwentów świadczą o tym, iż właściwie wykorzystujemy potencjał
młodzieży i dbamy o to, by opuszczali nasze liceum z dużą wiedzą i umiejętnościami. Nie
zamieniamy jednak szkoły w korporację. Chcemy, by nasi uczniowie, oprócz skupiania
się na nauce, mogli spędzić czas w przyjaznej atmosferze, by byli uśmiechnięci i rozwijali
się też w sferach pozaszkolnych.
Robert Pielak – dyrektor szkoły
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Albert Einstein powiedział: ,,Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. ,,Słowak”
realizuje tę zasadę, więc warto zawitać w nasze progi.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

KLASA „A”

dziennikarsko-filmowa z rozszerzeniem przedmiotów: język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie.
Profil przygotowany dla młodzieży zainteresowanej szeroko rozumianą humanistyką
i planującej studia kierunkowe z tej dziedziny. Miłośnicy teatru, kinematografii czy literatury, a także pasjonaci życia społecznego czy historii odnajdą się tutaj bez problemu.
Poza przedmiotami obowiązkowymi uczniowie mogą od drugiego roku nauki uczęszczać
na zajęcia z edukacji teatralnej i filmowej oraz na zajęcia z podstaw dziennikarstwa
i retoryki.

KLASA „B”

politechniczna z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka
lub język angielski
Klasa dla przyszłych kandydatów na studia techniczne. Rozszerzony program fizyki
i matematyki pozwala na całościowe przygotowanie do egzaminu maturalnego, ale również na kreatywne zrozumienie natury tych dwóch dziedzin wiedzy, czyli wyjście poza
schemat liczb i wykresów. Od drugiego roku nauki uczniowie mogą uzupełniać swoją
wiedzę na przedmiotach dodatkowych, np. chemia fizyczna.
W klasach „A” i „B” uczniowie mogą wybrać naukę drugiego języka obcego
spośród: niemieckiego (od podstaw lub kontynuację), francuskiego (od podstaw)
i rosyjskiego (od podstaw).

KLASA „C”

prawno-europejska z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, wiedza
o społeczeństwie, geografia.
Klasa dla osób, których zainteresowania łączą dziedziny społeczne i przyrodnicze. Programy dwóch rozszerzonych przedmiotów: wiedzy o społeczeństwie i geografii znakomicie się uzupełniają, co daje młodzieży szansę nie tylko na świetnie zdaną maturę, ale
również na nabycie umiejętności interpretacji oraz wartościowania zjawisk historycznych,
politycznych i prawnych. Od drugiego roku nauki szkoła zapewnia możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, np. historia państwa i prawa.
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KLASA „D”

biznesowa z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia.
Klasa atrakcyjna dla kandydatów widzących swoją dorosłą edukację na takich uczelniach, jak Szkoła Główna Handlowa czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, które wymagają od swoich studentów zaawansowanej wiedzy matematycznej, uzupełnionej szeroką wiedzą o świecie współczesnym oraz solidną znajomością języka obcego.
Od drugiego roku nauki do planu lekcji mogą trafić przedmioty dodatkowe: język angielski w biznesie lub wizualizacja danych statystycznych.
W klasach „C” i „D” uczniowie mogą wybrać naukę drugiego języka obcego
spośród: niemieckiego (od podstaw lub kontynuację), hiszpańskiego (od podstaw)
i rosyjskiego (od podstaw).

KLASA „E”

medyczna z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, język angielski lub
matematyka.
Klasa dla osób zainteresowanych przyrodą – przyszłych biologów, chemików, weterynarzy, jak i dla tych, dla których medycyna i inne studia lekarskie lub farmaceutyczne to
wymarzona droga życiowa. Tak skonstruowany profil pozwala na dogłębne zrozumienie
procesów, organizmów i skutków oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.
Przedmioty dodatkowe, możliwe do włączenia do planu od drugiej klasy (takie jak fizyka
medyczna, ochrona środowiska, osiągnięcia fizyki i techniki), nie tylko przydadzą się przy
zdawaniu egzaminów maturalnych, ale także poszerzą horyzonty i pozwolą na dostrzeżenie nowych aspektów poznawanych zjawisk.
W klasie „E” uczniowie mogą wybrać naukę drugiego języka obcego spośród:
hiszpańskiego (od podstaw) lub rosyjskiego (od podstaw).
OSTATECZNY PRZYDZIAŁ DO GRUP JĘZYKOWYCH NASTĄPI
W TRAKCIE REKRUTACJI.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY?
•

Jesteśmy SKUTECZNĄ SZKOŁĄ. Jako jedyne liceum ogólnokształcące z naszego
powiatu znajdujemy się regularnie w zestawieniu prestiżowego ogólnopolskiego rankingu portalu edukacyjnego „Perspektywy”. Kolejny raz uzyskaliśmy wysokie miejsce, utrzymując wyróżnienie w postaci SREBRNEJ TARCZY, a od
pięciu lat przysługuje nam tytuł „Srebrnej Szkoły”.

•

Uzyskaliśmy tytuły: Szkoła z Klasą, Szkoła z Klasą 2.0, Nauczyciele z Klasą i Uczniowie z Klasą, a wszystko to dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów
i nauczycieli w akcje Centrum Edukacji Obywatelskiej, które propagują korzystanie
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z nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych, rozwijają umiejętność
samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania
wiedzy w praktyce, a także akcje podnoszące kompetencje nauczycieli.
•

•

Nauka w „Słowaku” to wysokie wyniki na
maturze i klucz do drzwi najlepszych uczelni. Z obowiązkowych przedmiotów na maturze i masowo zdawanych przedmiotów rozszerzonych uzyskaliśmy najwyższe wyniki wśród
szkół powiatu otwockiego, znacznie przewyższające średnie mazowieckie. Od wielu lat zdawalność matur wynosi 100%. Więcej na stronach:
http://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=339
http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/

Matura 2017

Nasi uczniowie udzielają się społecznie, regularnie pomagają innym. Na
terenie szkoły organizujemy liczne akcje charytatywne, m.in. „Słowak Dzieciom”,
„Spełniamy Marzenia”, „Szlachetna Paczka”, „Ciacho”. Aktywnie włączyliśmy się
w „Drużynę Błażeja”, wspieraliśmy „Szymonka w walce z siatkówczakiem”. Rokrocznie organizujemy akcje honorowego oddawania krwi, zbiórki żywności, zabawek
(Dzień Pluszowego Misia) lub pieniędzy dla potrzebujących, a nasi uczniowie odwiedzają m.in. hospicja dla dzieci. Młodzież współpracuje z Polską Akcją Humanitarną.

WAMPIRIADA w „Słowaku”

Drużyna BŁAŻEJA

Szlachetna Paczka

•

Od kilku lat mamy własne wyjątkowe bluzy z logo szkoły, które z dumą
noszą uczniowie oraz absolwenci „Słowaka”.

•

„Słowak” to nie tylko nauka! Tu przeprowadzamy spektakularne imprezy estradowe i teatralne, integrujące młodzież oraz nauczycieli. Do najbardziej widowiskowych i popularnych należą: „Mam Talent”, przedstawienia w dniu święta Patrona Szkoły inspirowane twórczością Juliusza Słowackiego, Otrzęsiny, Dni Języków
Obcych. Mamy znakomitą grupę teatralną, której spektakle można obejrzeć m.in.
w Otwockim Teatrze im. Stefana Jaracza.
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Święto Patrona Szkoły 2017

Mam Talent 2017

Nasza młodzież
w Teatrze im. S. Jaracza

•

W szkole działa samorząd uczniowski, dzięki któremu macie szansę lepiej się
zintegrować, poznać nowych ludzi. Pracując w samorządzie możecie wzbogacać
ofertę imprez szkolnych, znaleźć ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się pracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne
doświadczenia oraz bierzecie udział w tworzeniu szkolnej rzeczywistości.

•

Zwiedzamy Polskę! Zapraszamy na kilkudniowe rajdy rowerowe (Jabłonowiec,
Wysoczyzna Rawska), wycieczki po znanych i nieznanych zakątkach Polski, na których pielęgnujemy pamięć historyczną oraz rozwijamy i utrwalamy wiedzę nabytą
na lekcjach. Byliśmy m. in. w Muzeum Geologicznym, Ewolucji, na Wydziale Inżynierii Materiałowej oraz Chemicznej, odwiedziliśmy Wydział Geografii UW, uczestniczyliśmy w warsztatach z języka angielskiego w British Council oraz warsztatach
aktorskich w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

XIV Trzydniowy rajd rowerowy na Wysoczyznę Rawską

•

Sandomierz 2017

Wyruszamy w świat! Jeździmy po Europie - Hiszpania, Malta, Węgry, Włochy, Bałkany (od Serbii po Albanię), Szwecja, Rosja, Łotwa, Finlandia, Estonia, Rumunia
i wiele innych krajów stoi przed nami otworem.
W najbliższym czasie wyjeżdżamy do Moskwy, Barcelony, na Bałkany i do państw bałtyckich.

22

Łódź 2017

Na górze Tampa w Braszowie
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Nad Jeziorem Ochrydzkim
(Macedonia 2016)

•

Tallin (Estonia 2016)

Wygrywaj z nami konkursy i olimpiady! U nas przygotujemy Cię do olimpiad
i konkursów przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, wokalnych, fotograficznych, sportowych. Możemy poszczycić się laureatami na etapie szkolnym, powiatowym i ogólnopolskim.

Olimpiada statystyczna

•

Przed Katedrą w Helsinkach
(Finlandia 2016)

Konkurs matematyczny

Zawody szachowe

W murach „Słowaka” spotkasz wielu znamienitych gości: poczytnych pisarzy
i poetów (np. Hanna Krall, Ernest Bryll), znanych z telewizji dziennikarzy (Bogdan
Rymanowski), uznanych naukowców (prof. Paweł Janiszewski), znakomitych kompozytorów (Krzesimir Dębski), popularyzatorów nauki, podróżników z wieloletnim
doświadczeniem (Jacek Pałkiewicz), zesłańców syberyjskich (Mieczysława Łysik).
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Drodzy Gimnazjaliści!
„Słowak” to szkoła, w której rodzą się przyjaźnie, w której panuje atmosfera współpracy służąca uczeniu się, rozwijaniu zainteresowań i pasji. Szkoła, w której nauczyciele
świetnie przygotowują do matury, a uzyskane wyniki pozwalają dostać się na najlepsze
uczelnie w Polsce i z powodzeniem kontynuować na nich naukę. Odnoszone sukcesy są
nagrodą za zaangażowanie i pracowitość oraz uznaniem dla talentu naszych uczniów.
Wierzymy, że znajdziecie się wśród uczniów „SŁOWAKA”, gdzie czekają Was
wyzwania, ale też dalsze sukcesy.
Więcej informacji o nas znajdziesz na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku.

Zapraszamy Gimnazjalistów i ich Rodziców na dzień otwarty
w „Słowaku”
14 kwietnia 2018 r.,
w godzinach od 10.00 do 13.00.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie
„NUKLEONIK”
ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock
tel. 22 779 37 70, tel./fax 22 779 30 79 wew. 55
e-mail: sekretariat@nukleonik.pl
www.nukleonik.pl

TECHNIKUM NR 2
TECHNIK ELEKTRYK

z innowacją KOMPUTEROWY PROJEKTANT
Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym, perspektywicznym i niezwykle poszukiwanym na rynku pracy. Absolwent tego kierunku
przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw
instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń
zasilanych prądem elektrycznym. Przedmioty rozszerzone w tej klasie to matematyka i fizyka.
W ramach innowacji uczniowie będą mogli zapoznać się ze specjalistycznym oprogramowaniem
służącym do projektowania instalacji elektrycznych i elektronicznych, a także tworzenia kosztorysów instalacji elektrycznych.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia świetnie płatnej pracy w:
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•
•
•

elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych,
firmach produkujących sprzęt elektryczny,
zakładach usługowych i naprawczych AGD.

Wprowadzona innowacja - Komputerowy Projektant będzie dawała możliwość zatrudnienia w biurach projektowych.

TECHNIK ELEKTROENERGETYK
TRANSPORTU SZYNOWEGO (NOWOŚĆ!!!)

Istotą pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn
i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń
zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy
tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń
zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów,
urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.
Podejmując naukę na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego nauczysz się:
• montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń
trakcyjnych,
• montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej
oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,
• wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów transportu szynowego,
• wykonywania napraw środków transportu
szynowego,
• prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej
i technicznej sieci trakcyjnych i środków
transportu szynowego.
Technicy elektroenergetycy transportu szynowego mogą pracować:
• w zakładach taboru kolejowego,
• w zakładach naprawczych taboru kolejowego,
• w zajezdniach tramwajowych i metra,
• w przedsiębiorstwach produkujących tabor
szynowy,
• w przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.
Mogą być również zatrudnieni jako:
• maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyj-
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•

nych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych,
dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji
trakcyjnych.
KLASA ZOSTANIE UTWORZONA POD WARUNKIEM PEŁNEGO NABORU
DO TEJ KLASY (34 osoby).

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem
sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem
sprzętu, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów
informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Doświadczeni technicy informatycy
prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy,
sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja.
Przedmioty rozszerzone w tej klasie to matematyka i fizyka.
Technik informatyk może znaleźć pracę:
• jako administrator lub analityk systemów
komputerowych, administrator baz danych
lub monter i sprzedawca komputerów,
• w bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, firmach mających własne systemy
informatyczne, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
• w punktach serwisowych, sklepach, organach administracji publicznej.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty
graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i
poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy
w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. 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.
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Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
technik grafiki i poligrafii cyfrowej może
podejmować pracę w:
• szeroko pojętych multimediach, np. w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna,
udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
• rozrywce,
• studiach grafiki,
• przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
• badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
• w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
• drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
• własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.
Absolwent po otrzymaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach
wyższych w zakresie grafiki komputerowej, poligrafii, multimediów.

TECHNIK LOGISTYK

z innowacją strażacko-ratowniczą
Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta
do konsumenta wykorzystując informacje płynące
z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas;
optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje
wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan;
obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Przedmioty rozszerzone w tej klasie to geografia
i język angielski.
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.
Decydując się na naukę w klasie pożarniczo-ratowniczej będziesz mógł skorzystać
z wielu atrakcji:
• weźmiesz udział w wycieczkach i zawodach ratowniczych oraz w licznych kursach
- dla członków OSP, kursie samoobrony,
• zdobędziesz dodatkowe uprawnienia, które zwiększą Twoje szanse nauki w szkołach
kształcących służby mundurowe,
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•

będziesz miał możliwość odbycia praktyk zawodowych w jednostkach straży pożarnej,
• zdobędziesz umiejętności z zakresu medycznego i ochrony przeciwpożarowej,
• podniesiesz swoją kondycję fizyczną i nabędziesz umiejętności na torze sprawności.
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.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim. Usługi fryzjerskie, których nauczysz się w naszej szkole to nowoczesne
sposoby strzyżenia włosów i ich koloryzacji, dobór odpowiedniej fryzury do typu urody i rodzaju
włosów, formowanie fryzur, w tym modelowanie
i upięcia. Włosy nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic! Nauczysz się również właściwego doboru kosmetyków i wykonywania
zabiegów pielęgnacyjnych i regenerujących.
Przedmioty rozszerzone w tej klasie to biologia
i język angielski.
Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija
się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek
mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o
wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród
nabywców usług, czyli wśród klientów. Technicy
usług fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych
i dobrze opłacanych pracowników.
Absolwenci tego kierunku mogą:
• pracować w salonach fryzjerskich, samodzielnie prowadzić salony, zajmować się stylizacją przy produkcjach telewizyjnych, na pokazach mody, przy sesjach zdjęciowych.
Po ukończeniu kierunku można rozszerzać swoje umiejętności w policealnych szkołach
stylizacji i charakteryzacji, a po zdaniu matury studiować kosmetologię (i nie tylko).
KLASA ZOSTANIE UTWORZONA POD WARUNKIEM PEŁNEGO NABORU
DO TEJ KLASY (34 osoby)

29

Powiatowy Informator Edukacyjny 2018/2019

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji
pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają
się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki
samochodowej.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć
pracę w:
• zakładach diagnostycznych i naprawczych,
• stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
• salonach sprzedaży samochodów,
• instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
• a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

KLASA WIELOZAWODOWA

(różne zawody) - 1000 zawodów do wyboru!
Tworzenie klasy wielozawodowej wynika z pojawiających się coraz częściej potrzeb rynku pracy w zakresie specjalistów i fachowców w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej,
elektrycznej, drzewnej, krawieckiej, fryzjerskiej,
gastronomicznej i innej wybranej. Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie
kształcenia do potrzeb pracodawców. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana
jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu.
Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne
prawa i objęci są kodeksem pracy.
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Musicie jedynie pamiętać, aby Wasz pracodawca był mistrzem lub posiadał
wykształcenie w danym zawodzie i przygotowanie pedagogiczne.
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. Raz w roku odbywają się również miesięczne kursy zawodowe, gdzie 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 - nowe skrzydło z pracownią
logistyczną i warsztatami szkolnymi, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, pracownie
komputerowe, tablice multimedialne oraz wiele innych.
Absolwenci naszego technikum są wysoko cenionymi pracownikami na lokalnym
rynku pracy. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły zdecydowana większość
z nich podejmuje pracę (w 2017 r. wszyscy znaleźli zatrudnienie na terenie Mazowsza), wielu z nich szybko znalazło pracę zgodną z wyuczonym zawodem, natomiast z przeprowadzonych przez szkołę badań wynika, że najlepiej na rynku pracy
radzą sobie „nasi elektrycy i fryzjerzy”.
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. Organizuje akcje
charytatywne i współpracuje
z PCK.

Zapraszamy Gimnazjalistów i Rodziców
na dzień otwarty
14 kwietnia 2018 r. (sobota), w godz. 10:00-13:00
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Zespół Szkół w Karczewie

Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego,
05-480 Karczew, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4,
tel./fax 22 788 24 00
www. zskarczew.pl

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
na rok szkolny 2018/2019
W ramach tej oferty proponujemy następujące kierunki kształcenia:

Technikum
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

/klasa cywilna/
Program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycznych realizowany jest w klasopracowniach wyposażonych w bogate zestawy pomocy naukowych
oraz dobrej klasy sprzęt komputerowy.
Program praktycznego kształcenia zawodowego jest
realizowany w formie zajęć praktycznych, w samo-
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chodowych 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 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,
• profesjonalne przygotowanie do otwarcia własnej firmy.

TECHNIK SPEDYTOR

klasa cywilna
W ramach kształcenia zawodowego przyszły absolwent jest przygotowywany do funkcjonowania
w realiach dynamicznych zmian zachodzących
w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki
opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu
międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.
Program kształcenia zawodowego realizowany jest w klasopracowniach wyposażonych
w bogate zestawy pomocy naukowych 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 realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
• wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

TECHNIK SPEDYTOR

klasa wojskowo-sportowa z językiem angielskim dowodzenia - NOWOŚĆ
oraz

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

klasa wojskowo-sportowa

Uczniów tych klas dotyczą wszystkie powyższe zapisy.
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Dodatkowo realizowane są następujące zajęcia:
• przysposobienie obronne,
• 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,
• 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,
• Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej
i Samochodowej w Sulejówku,
• Ośrodkiem Szkolenia Wojskowego w Zegrzu,
• Klubem Strzelectwa Sportowego „Snajper”
w Garwolinie,
• Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki
Medycznej w Celestynowie.
Efektem realizacji programu edukacyjnego będzie nowoczesny, dobrze wykształcony
technicznie absolwent, o postawie prohumanistycznej, przygotowany do służby w wojsku
i innych formacjach mundurowych.

Branżowa Szkoła I Stopnia
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 samochodowych warsztatach naprawczych
i diagnostycznych na terenie Karczewa, Otwocka,
Józefowa i Falenicy pod nadzorem wysokiej klasy
profesjonalistów
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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

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - NOWOŚĆ

Program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycznych realizowany jest w szkole
z wykorzystaniem zestawów pomocy naukowych oraz dobrej klasy sprzętu komputerowego.
Program praktycznego kształcenia zawodowego jest realizowany w formie zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych 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 wykonania wyrobu zgodnie
z rysunkami technicznymi. Jest to
zawód szerokoprofilowy 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. Zawód operator obrabiarek
skrawających jest to zawód deficytowy,
a absolwenci z powyższymi kwalifikacjami
poszukiwani są w wielu zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju
i zagranicą.
Stały dynamiczny rozwój technologii powoduje bowiem, że zapotrzebowanie rynku
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w tej dziedzinie rośnie z roku na rok. Praca w zawodzie operatora obrabiarek skrawających nie jest łatwa i stawia wiele wyzwań, ale ma odzwierciedlenie zarówno w wymiarze
finansowym jak i w ścieżce rozwoju osobistego.
W podsumowaniu oferty edukacyjnej należy podkreślić, że Zespół Szkół
w Karczewie to szkoła bezpieczna
i przyjazna dla ucznia.
W ramach podnoszenia atrakcyjności kształcenia organizowane są wycieczki edukacyjne, w tym na uczelnie
techniczne.
Co roku w szkole organizowany jest
piknik motoryzacyjny, w ramach którego organizowane są: jazdy sprawnościowe, konkursy techniczne, ratownictwo medyczne, wystawa zabytkowych
pojazdów wojskowych, rekonstrukcja działań bojowych piechoty, grillowanie,
itp.

Zapraszamy Gimnazjalistów i Rodziców
na dzień otwarty
24 kwietnia 2018 r. (wtorek) od godz. 17:30
Zespół d.s. promocji szkoły oraz Dyrekcja szkoły
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Otwocku

tel. 22 779 20 89 lub 22 779 32 41
e-mail: kontakt_soswotwock@o2.pl
witryna: www.soswotwock.pl
szukaj nas na Facebook: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Otwocku

Branżowa Szkoła Specjalna 1 Stopnia Nr 3

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku.
Szkoła specjalizuje się w kształceniu uczniów na kierunkach:
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
• kucharz.
Tworzymy placówkę przyjazną dzieciom i młodzieży, opartą na właściwych wzorcach postępowania. Dążymy
do przekazania naszym wychowankom
wiedzy i umiejętności niezbędnych do
podjęcia pracy zawodowej oraz samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Każdy uczeń kształci się
w dostosowanym do jego możliwości
tempie z zastosowaniem nowoczesnych form i metod pracy określonych indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
Oferujemy możliwość bezpłatnego uczestniczenia w rewalidacyjnych zajęciach
pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz możliwość rozwijania zainteresowań i pasji: sportowych, plastycznych,
wokalno-muzycznych i tanecznych. Zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze
realizuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie szkoły
branżowej I stopnia na zakończenie etapu edukacji mogą przystąpić do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymać tytuł robotnika wykwalifikowanego.
Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie odbywają się na terenie Ośrodka. W celu nabywania
praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia
wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
Oferujemy możliwość zamieszkania w internacie w 2-3 osobowych pokojach.
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PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Nauka zawodu trwa trzy lata. Nauka zawodu odbywa się w Internacie oraz w hotelach
i pensjonatach.
Szkoła przygotowuje ucznia do wykonywania następujących zadań:
• prace porządkowe w części hotelowej i gastronomicznej, przygotowanie pokoi do
przyjęcia gości,
• prace pomocnicze związane z obsługą gości hotelowych w części noclegowej i sali
restauracyjnej,
• prace związane z działalnością pralni hotelowej,
• pielęgnowanie roślin ozdobnych wewnątrz i terenów zieleni wokół obiektu
hotelarskiego,
• pomoc przy przygotowywaniu sali konsumenckiej do wydawania posiłków,
• dbanie o zastawę stołową,
• wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych.
Możliwości zatrudnienia:
• hotele, motele, domy wypoczynkowe, turystyczne, pensjonaty, sanatoria, schroniska,
domy opieki,
• w służbie pięter, w korytarzach, jako pokojowa/pokojowy,
• w służbie parterowej jako bagażowy,
• w kuchni hotelowej jako pomocnik,
• w pralni hotelowej,
• przy pielęgnacji zieleni na terenie hotelu.

KUCHARZ

Nauka trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne - organizuje szkoła
w kuchni Internatu i w zakładach pracy. Nauka zawodu
odbywa 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 przygotowuje ucznia do wykonywania następujących zadań:
• przygotowywanie typowych potraw i napojów
w różnych zakładach gastronomicznych,
• dokonywanie oceny organoleptycznej surowców,
półproduktów i gotowych wyrobów,
• prawidłowe
przechowywanie
i
magazynowanie
surowców spożywczych, półproduktów i gotowych wyrobów,
• organizowanie prac porządkowych,
• nakrywanie stołów na różne uroczystości okolicznościowe,
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• utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higieny pracy.
Możliwości zatrudnienia:
• restauracje,
• bary szybkiej obsługi,
• hotelowe zakłady gastronomiczne,
• punkty małej gastronomii,
• sanatoria,
• stołówki szkolne, szpitalne,
• pensjonaty,
• zakłady zajmujące się produkcją
• domy wycieczkowe, weselne,
wyrobów spożywczych.

• Szkoła Specjalna 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.
Priorytetem w edukacji jest poszerzanie kompetencji osobistych, społecznych
i komunikacyjnych każdego ucznia oraz przygotowanie do zatrudnienia wspomaganego
lub efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób
dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej.
Dla każdego ucznia tworzymy optymalny model jego edukacji w oparciu o istniejące
w placówce pracownie i bazę materialno-dydaktyczną. Indywidualnie planujemy
zakres nauki i tempo pracy oraz osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań
pedagogicznych i rewalidacyjnych. O doborze uczniów do oddziałów decydują
głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Posiadamy bogatą
ofertę zajęć rewalidacyjnych oraz pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania.
Zapewniamy możliwość zamieszkania w internacie w 2-3 osobowych pokojach.

Lokalizacja

OSW Nr 1 im. Marii Konopnickiej jest położony niedaleko centrum Otwocka, około
25 km od Warszawy. Budynki rozmieszczone na rozległym terenie, wtapiają się w zieleń
krzewów i majestatycznych otwockich sosen.
Atrakcję stanowi pobliska rzeka Świder o płytkim, piaszczystym dnie. Woda i drzewostan tworzą specyficzny mikroklimat, który doceniają nie tylko mieszkańcy Otwocka.
Walory usytuowania naszego Ośrodka wykorzystywane są w pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
Kontakt:
Dyrektor SOSW – mgr Eliza Trzcińska–Przybysz
Tel.: 22 779 20 89 lub 22 779 32 41
e-mail: kontakt_soswotwock@o2.pl
witryna: www.soswotwock.pl
Szukaj nas na Facebooku: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Otwocku
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH
ORAZ AUTYZMEM, W TYM ZESPOŁEM ASPERGERA
05-400 Otwock, ul. Literacka 8
tel. 22 779 35 04, e-mail: srodborow@o2.pl
www.glusiotwock.pl,
www.facebook.com/oswotwock

Oferta kształcenia w Szkołach Ponadgimnazjalnych
dla Młodzieży na rok szkolny 2018/2019
Oferta skierowana jest dla uczniów:
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

3 LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem dojrzałości.

4 LETNIE TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Nauka trwa 4 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w zawodzie technik żywienia 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. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów
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i elementów dekoracyjnych swoich wyrobów. Zawód bardzo pożądany na rynku pracy.
W roku szkolnym 2018/2019 placówka otworzy klasę pierwszą w tej szkole, do której
zrekrutowana będzie pełna wymagana liczba chętnych
Oferujemy ponadto:
• zajęcia reedukacyjne,
• rehabilitacyjne,
• logopedyczne,
• terapii sensorycznej.
Posiadamy również w swojej ofercie bogate zajęcia pozalekcyjne:
W ramach działalności Klubu Sportowego „Wojownik” istnieją:
• sekcja wysokogórska do której należą dzieci ze starszych klas w tym
z technikum i liceum, z którymi wspinamy się po górach i zdobywamy szczyty również poza granicami kraju,
• sekcja piłki nożnej,
• sekcja tenisa stołowego.
Systematycznie korzystamy z Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie
uczestnicząc w zajęciach relaksacyjnych z elementami hydroterapii, gdzie młodzież miło
spędza czas.
Wyjeżdżamy na międzyszkolne, ogólnopolskie konkursy przedmiotowe, na których
zajmujemy wysokie miejsca.
Dodatkowo:
• zajęcia prowadzimy w mało licznych klasach,
• podstawa programowa obowiązuje jak dla szkół masowych,
• dyplom po zdaniu egzaminu zawodowego jest obowiązującym.
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ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Zakres dotyczący szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Otwocki
licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia
REKRUTACJA PODSTAWOWA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 10 maja od godz. 10.00
do 18 maja do godz. 15.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla
kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym
lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli
tego zrobić w pierwszym terminie
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność
przez gimnazjum)

15 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym
dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

od 10 maja do 6 lipca
(najpóźniej do 20 czerwca możliwość
wystąpienia komisji rekrutacyjnej do
właściwego organu o weryfikację
warunków określonych w art. 20t uso)
od

podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia

6 lipca godz.12.00

wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie

W przypadku kandydatów, którzy
dokonali wyboru kształcenia w
danym zawodzie, wskazując szkołę
jako szkołę pierwszego wyboru:
od 10 maja od godz. 10.00
do 18 maja do godz. 15.00
W przypadku pozostałych
kandydatów:
od 6 lipca od godz. 12.00
do 9 lipca do godz. 16.00
od 6 lipca od godz. 12.00
do 12 lipca do godz. 10.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe

od 22 czerwca od godz. 12.00
do 27 czerwca do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o
liczbie wolnych miejsc

12 lipca do godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 13 lipca od godz. 8.00
do 16 lipca do godz. 16.00;
wydanie przez szkoły prowadzące
kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

od 13 lipca do 28 sierpnia
(najpóźniej do 10 sierpnia możliwość
wystąpienia komisji rekrutacyjnej do
właściwego organu o weryfikację
warunków określonych w art. 20t uso)

podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia

29 sierpnia godz. 12.00

wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o
wyborze tej szkoły

przy składaniu wniosku do szkoły

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe

od 29 sierpnia od godz. 12.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia godz. 12.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o
liczbie wolnych miejsc

31 sierpnia do godz. 12.00

Rekrutacja 2018/2019
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Otwockiego zakładają swoje konta w systemie
elektronicznym - adres http://otwock.edu.com.pl

