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Drodzy Ósmoklasiści!
Za kilka miesięcy 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
ponadpodstawowych dla których organem
prowadzącym jest Powiat Garwoliński.
Szkoły z naszego powiatu oferują różnorodne możliwości rozwoju, o czym dowiecie
się na kolejnych stronach tego informatora
edukacyjnego. Rekrutacja tak jak w roku
ubiegłym będzie realizowana za pomocą
Elektronicznego Systemu Rekrutacji.
Powiat Garwoliński oferuje kształcenie
w siedmiu szkołach zlokalizowanych
w Garwolinie, Żelechowie, Sobolewie
i Miętnem. Są wśród nich licea, technika
i branżowe szkoły I stopnia kształcące
w różnych zawodach. We wszystkich
szkołach i placówkach staramy się zapewnić
jak najlepsze warunki nauki i pracy. Uczy
w nich wykwaliﬁkowana kadra pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne
są nieustannie modernizowane i doposażane
w pomoce naukowe. Dzięki temu będziecie
mogli dobrze przygotować się do egzami-

nów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwaliﬁkacje w zawodzie.
Ponadto w szkołach prowadzonych przez
Powiat Garwoliński realizowane są projekty
ze środków unijnych - Erasmus+, PO WER,
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego, Zawodowcy na start- bis, które
pozwalają jeszcze lepiej przygotować
przyszłych absolwentów do współczesnego
rynku pracy. Już kilkuset naszych uczniów
skorzystało z bezpłatnych wyjazdów na
zagraniczne praktyki m. in. do Włoch, Grecji
i Hiszpanii.
Jesteśmy przekonani, że oferta edukacyjna szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński spełni Wasze
oczekiwania. Jednocześnie życzymy Wam
jak najlepszych ocen na świadectwach,
pomyślnego wyniku z egzaminu ósmoklasisty, a także dalszej, satysfakcjonującej
nauki w wybranej przez Was placówce.
Ufamy, iż dokonany wybór będzie trafny
i zapewni dobry start w dalsze, dorosłe życie.

Liceum na Długiej

Liceum na Długiej - szkoła, której szukasz!

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
to jedna z najstarszych szkół w regionie, powstało w 1918 r. i obecnie mieści
się w budynku przy ulicy Długiej.
Szkoła znana jest z wysokiego poziomu nauczania, wielu sukcesów,
ciągłego rozwoju, a także dbałości o tradycje. W pamięci absolwentów
pozostają wspomnienia z uroczystości ślubowania i czapkowania
oraz święta patrona szkoły „ Józeﬁnek”. Uczniów z „Liceum Piłsudskiego”
wyróżniają czapki maciejówki, które stanowią nie tylko element stroju
galowego licealistów, ale również symbol wartości takich jak: honor,
uczciwość, odpowiedzialność i patriotyzm.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Długa 35,
08-400 Garwolin

w Garwolinie

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

25 682 27 54
www.logarwolin.edu.pl
sekretariat@logarwolin.edu.pl
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Szanujemy i poznajemy przeszłość,
dbamy o teraźniejszość,
staramy się mądrze planować przyszłość.

NASZE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
5

NAUKA - ROZWÓJ - SUKCES
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„

Liceum na Długiej

Liceum na Długiej jest szkołą –
przyjazną, ale i wymagającą, hołdującą
tradycji, ale i na tyle nowoczesną,
by spełniać najwyższe standardy
współczesnej edukacji.

Współpraca
międzynarodowa
Od ponad 20 lat uczniowie uczestniczą
w wymianach międzynarodowych.
Partnerami szkoły w wymianach
młodzieży i realizacji różnych międzynarodowych projektów byli: Anglicy,
Grecy, Niemcy, Holendrzy, Francuzi,
Finowie, Włosi, Węgrzy, Rosjanie, Ukraińcy,
Turcy, Cypryjczycy i Macedończycy,
Portugalczycy, Izraelczycy.

Realizowane były programy, m.in.
Socrates, Comenius.
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NAUKA I PRACA

NASZE TYTUŁY

Solidne przygotowanie

Szkoła czterokrotnie otrzymała tytuł „Brązowej Szkoły”, a w ostatnich pięciu
latach tytuł „Srebrnej Szkoły”.

W szkole uczniowie przygotowują się do podjęcia
studiów. Ich praca, wspierana przez doświadczonych nauczycieli i ludzi z pasją, owocuje bardzo
dobrymi wynikami na egzaminach maturalnych
oraz sukcesami w konkursach, olimpiadach
i zawodach sportowych.

Liceum na Długiej znalazło się dwukrotnie w elitarnym gronie 10 szkół, które
zapewniają uczelniom najlepszych kandydatów na studia.

Lider w szkolnictwie
Szkoła znajduje się wśród najlepszych liceów
w Polsce sklasyﬁkowanych w Ogólnopolskim
Rankingu Liceów i Techników PERESPEKTYWY.
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ROZWÓJ TALENTÓW
I ZAINTERESOWAŃ

Liceum na Długiej

Tworzymy możliwości
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań
uczestnicząc w obozach żeglarskich i narciarskich, wycieczkach
krajowych i zagranicznych.
Młodzież kreatywnie spędza czas, rozwijając swoje zdolności w kołach
zainteresowań oraz w różnych sekcjach sportowych. W liceum dużym
zainteresowaniem cieszy się Szkolne Koło Caritas, chór szkolny i zespół
muzyczny.

Działalność charytatywna i społeczna
Uczniowie angażują się w działalność
charytatywną, realizując akcje:
„Szlachetna Paczka”
„Paczka na Kresy”
„Razem na Święta”
oraz społeczną poprzez pracę
w Samorządzie Uczniowskim,
Młodzieżowej Radzie Miasta
i tworzenie projektu społecznego
„Zwolnieni z Teorii”.
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Licealiści odnoszą sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych
na szczeblu ogólnopolskim, rejonowym i powiatowym.
Najzdolniejsi otrzymują:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego
oraz stypendia w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny
dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
w człowieka”.
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Liceum na Długiej

Zajęcia prowadzone są w funkcjonalnych salach lekcyjnych:
z dostępem do Internetu,
wyposażonych w tablice multimedialne,
monitory interaktywne,
nowoczesne pomoce naukowe.
Szkoła jest bezpieczna:
nowoczesny system monitoringu,
opieka pedagoga,
opieka psychologa,
opieka pielęgniarki szkolnej.

Szkoła z tradycjami
i perspektywami
zapewnia
dobry
startwarto się uczyć.
Jest to Liceum,
w którym
w dorosłe życie.
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Jest to Liceum,
w którym warto się uczyć.

Uczniowie mają do dyspozycji:
bogaty księgozbiór w bibliotece szkolnej,
świetlicę-kawiarenkę,
radiowęzeł,
sale gimnastyczne
(wyposażone w atlas do ćwiczeń,
suwnicę ze sztangą, orbitreki, bieżnię,
rower stacjonarny),
boiska,
siłownię zewnętrzną.
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Liceum na Długiej

Dlaczego Liceum na Długiej?
Łączymy tradycję z nowoczesnością
Proponujemy bogatą ofertę zajęć
Wdrażamy innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne
Wyróżniamy się wysokim poziomem nauczania
Pracujemy w przyjaznej i twórczej atmosferze
Rozwijamy pasje podróżnicze
Wspomagamy rozwój intelektualny i ﬁzyczny
Wspieramy rozwój uzdolnień i zainteresowań
Mobilizujemy do twórczych poszukiwań
Kształtujemy postawy patriotyczne
Uczymy odpowiedzialnych wyborów
Inspirujemy do kształtowania osobowości
Wspieramy honorowe krwiodawstwo i wolontariat

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły
– nauczyciele i wychowawcy, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci – najlepsi ambasadorowie liceum
na Długiej.
Misją szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego życia społecznego, uczestnictwa w kulturze,
samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ukształtowanie szacunku do tradycji i wartości.
13
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Lelewel

„Jesteśmy szkołą z tradycjami”

Liceum im. Joachima Lelewela w Żelechowie powstało w 1916 roku.
Jest najstarszą szkołą średnią w powiecie garwolińskim. Wyróżnia ją wysoki
poziom nauczania, życzliwa, sprzyjająca nauce atmosfera, bezpieczeństwo
i indywidualne podejście do każdego ucznia.

Kontakt
ul. Szkolna 3,
08-430 Żelechów

Liceum Ogólnokształcące
im. Joachima Lelewela
w Żelechowie

25 754 10 34
www.lelewelzelechow.net
lo_zelechow@poczta.onet.pl
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NASZE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
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LELEWEL ZAPRASZA
pl-pl.facebook.com/samorzadlelewel
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„

Lelewel

„Człowiek przychodzi na świat ani zły,
ani dobry; okoliczność, wychowanie,
a nade wszystko przykłady w młodości
formują jego charakter”.
Joachim Lelewel

JESTEŚMY SZKOŁĄ DLA AMBITNYCH I AKTYWNYCH

UCZYMY
I WYCHOWUJEMY

UMOŻLIWIAMY ROZWIJANIE
SWOICH PASJI

Misja szkoła

Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności
oraz dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do zainteresowań młodzieży.
Uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia nie tylko podczas planowych
zajęć, ale również w ramach zajęć dodatkowych i kół zainteresowań:

Misją szkoły jest przygotowanie młodych ludzi
do aktywnego udziału w życiu społecznym, uświadamianie konieczności rozwoju, samokształcenia,
zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności
potrzebnych w dorosłym życiu oraz wychowanie
w poszanowaniu tradycji i wartości.
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Motto szkoły

01 koło literackie
02 koło ﬁlmowe
03 koło myślograﬁczne
04 koło mediacyjne
05 koło chemiczne
06 koło biologiczne
07 koło matematyczne
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OFERUJEMY ZAJĘCIA
WOJSKOWO-POLICYJNE I POŻARNICZE
Duża popularność wśród młodzieży
Od wielu lat popularnością wśród młodzieży cieszą się dwie innowacje
pedagogiczne związane z wprowadzeniem dodatkowych
przedmiotów w „klasach mundurowych”.

Lelewel
PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
Z ZAKRESU:
musztry,
samoobrony ,
pomocy przedlekarskiej.

Jako zajęcia dodatkowe można wybrać zadania policji i wojska
z elementami zasad ruchu drogowego lub wybrane zagadnienia
bezpieczeństwa pożarowego z elementami ratownictwa medycznego.

Współpraca z instytucjami
zapewniającymi bezpieczeństwo
Szkoła od wielu lat współpracuje z instytucjami wojskowymi,
policyjnymi i pożarniczymi, a wielu absolwentów „klas
mundurowych” kontynuuje naukę w szkołach wyższych:
uczelniach służb państwowych, uczelniach wojskowych.
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Lelewel
Uczniowie liceum chętnie włączają się we współzawodnictwo
i uczestniczą w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym,
regionalnym oraz krajowym.
Uczniowie angażują się również w działania charytatywne i społeczne
m.in. Paczuszka dla Maluszka, Pomoc Polakom na Kresach, Paczka
dla Bohatera.
Bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Caritas.
Młodzież naszej szkoły może pochwalić się osiągnięciami sportowymi.
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w sekcji lekkiej atletyki, piłki
nożnej, siatkowej, tenisie stołowym, jeździe na łyżwach.
Organizujemy liczne wyjazdy edukacyjne m.in. zagraniczne w ramach
projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Erasmus+, lekcje muzealne, warsztaty geologiczne, wyjazdy do
Sądu Rejonowego, Sejmu RP oraz integracyjne (krajoznawczo turystyczne).
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Lelewel

LELEWEL ZAPRASZA!
U NAS NAJLEPIEJ
Przestronny budynek, dobrze wyposażone pracownie, bogaty księgozbiór
biblioteki szkolnej, rozbudowana baza sportowa (boisko Orlik, kort tenisowy,
bieżna, siłownie), rozległy park przyszkolny - to doskonałe warunki, aby rozwijać się
zarówno intelektualnie jak i sprawnościowo.
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ZSP Sobolew

„Zainwestuj w siebie kształć się dalej w Sobolewie”

Jesteśmy Szkołą z wieloletnią tradycją, w której uczniowie uzyskują
gruntowne wykształcenie i wychowanie. Istniejemy już 77 lat i cały czas
twórczo się rozwijamy.
Naszym priorytetem jest przygotowanie młodych ludzi do jak najlepszego
funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Zapewniamy miłą
atmosferę, życzliwe i indywidualne podejście do każdego ucznia,
wszechstronny rozwój, doskonalenie umiejętności i talentów uczniów.

Kontakt
ul. Kościuszki 19,
08-460 Sobolew

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Tadeusza Kościuszki
w Sobolewie

25 682 50 49
www.losobolew.pl
poczta@losobolew.pl
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ZSP Sobolew
Empatia, przyjazna atmosfera i nowoczesne metody nauczania
Wysokie wyniki matur - w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY
po raz kolejny w roku 2021 uzyskaliśmy Brązową odznakę. Około 99% absolwentów
przystępuje do Egzaminu Maturalnego.
Znakomita kadra dydaktyczna. Mądrzy, wysoko wykwaliﬁkowani, twórczy, wymagający,
ale i troskliwi nauczyciele - kilkoro z nich to absolwenci tej szkoły co tworzy
niepowtarzalną i przyjazną uczniom atmosferę.
Lekcje prowadzone są w sposób ciekawy przy użyciu tablic interaktywnych,
wizualizerów oraz sprzętu multimedialnego.

Uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych niezależnie od proﬁlu
klasy.
Zajęcia odbywają się w klimatyzowanych klasopracowniach wyposażonych w tablice
interaktywne, sprzęt komputerowy i multimedialny z dostępem do Internetu
światłowodowego.
Nauczanie języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski)
z uwzględnieniem poziomu zaawansowania (zakres rozszerzony dostępny jest dla

wszystkich zainteresowanych uczniów, niezależnie od wyboru klasy - grupy
międzyoddziałowe).
Tr osk a o bezpieczeńs two uczniów, d b a ł o ś ć
o wychowywanie ich w szacunku dla innych ludzi
i tradycji oraz o przestrzeganie zasad.

Rozbudowany szkolny monitoring wizyjny (otoczenie
szkoły, korytarze, szatnie, Internat).

NASZE
ATUTY

Bogato wyposażona biblioteka szkolna (również
w nowości beletrystyczne) wraz z centrum medialnym.
Wycieczki i współpraca z uczelniami wyższymi.

Obozy mundurowe w Bieszczadach pod okiem
komandosów (dwa w każdym roku nauki).

Szafki na ubrania i podręczniki indywidualnie dla
każdego ucznia.

Monitoring kamer w centrum Sobolewa na ulicy
i przystankach.
RODZINNA ATMOSFERA – WSZYSCY SIĘ ZNAMY.
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ZSP Sobolew

Rekrutacja 2022/2023

UWAGA NOWOŚĆ

NASZE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
31

32

„

ZSP Sobolew

Oferujemy dodatkowe zajęcia
z przedmiotów maturalnych
oraz liczne koła zainteresowań.

Czas pozalekcyjny ciekawie spędzisz na:

Klasy mundurowe
Już od 12 lat z dużym powodzeniem
realizujemy innowacyjne nauczanie
w klasie mundurowej pod nazwą
„Bezpieczeństwo Publiczne”.
Przedmioty innowacyjne:
Pierwsza Pomoc,
Formacje Porządku Publicznego,
Samoobrona.
Zajęcia prowadzone są przez fachową,
wykwaliﬁkowaną kadrę i umożliwiają
zdobycie takich uprawnień jak:
ź Certyﬁkat podstawowego kursu
pierwszej pomocy,
ź Specjalista do spraw taktyki i technik
interwencji.
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SZKOŁA STAWIA
NA ROZWÓJ
Nowoczesny sprzęt
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów,
stale doposażamy nasze klasopracownie
w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny
nowoczesnej generacji. np. monitory
interaktywne Newline Tru Touch czy Smokeless
Range (symulator strzelania).

kursie budowy komputerów oraz 03 obozie survivalowym dla klas
01 sieci
mundurowych
komputerowych w ramach
lokalnej akademii CISCO, na
którym możesz zdobyć certyﬁkat
licznych wyjazdach do kina,
02 teatru,
na basen, łyżwy czy obozy
narciarskie, udziale w licznych
zajęciach sportowych np. samoobrona, piłka nożna, siatkowa,
ręczna, koszykowa, LA i inne.

04 zajęciach zespołu muzycznego
pomaganiu innym w ramach
05 szkolnego
Caritas.
06 angażowaniu się w Honorowe
Krwiodawstwo

Przestrzenie rekreacyjne
Dbając zarówno o wszechstronny rozwój
intelektualny jak również zdrowy styl życia
oferujemy uczniom dwie zewnętrzne
przestrzenie rekreacyjne, w których świetnie
można zregenerować swoje siły i pooddychać
świeżym powietrzem. Posiadamy również
wewnętrzny kącik relaksu połączony
z miejscem bookcrossingu.
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ZSP Sobolew

DYSPONUJEMY
DLACZEGO ZSP w Sobolewie?
Nasza baza edukacyjno-sportowa
odnowionym i nowocześnie wyposażonym Internatem z pracownią
komputerową i światłowodową siecią WiFi
bogatą bazą sportową - halą sportową – największą w powiecie,
nowym boiskiem wielofunkcyjnym, siłownią
platformą przyschodową dla osób niepełnosprawnych

TUTAJ ROZWINIESZ SWOJE PASJE!
TUTAJ UKSZTAŁTUJESZ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ!
TUTAJ ZNAJDZIESZ PRZYJACIÓŁ!

pakietem usług biurowych i edukacyjnych Microsoft Oﬀice 365
Education dla każdego ucznia
strzelnicą do broni pneumatycznej
radiowęzłem
stołówką (obiady dla wszystkich chętnych
uczniów)

świetlicą i kawiarenką

35

36

EKONOMIK
nowoczesna szkoła
z tradycjami

Zapraszamy do nauki w liceum i technikum!

Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte to szkoła z bogatą historią
i tradycją, która powstała w 1961 roku.
W skład Zespołu wchodzą II Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 1.
Jest to największa szkoła w Powiecie Garwolińskim ze wspaniałą
infrastrukturą i dobrą lokalizacją. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne
pracownie multimedialne, bogato wyposażona biblioteka, strefa relaksu,
aula, sale gimnastyczne, strzelnica, boiska, siłownia zewnętrzna oraz
internat.

Kontakt
ul. Kościuszki 53
08-400 Garwolin

Zespół Szkół nr 1
im. Bohaterów Westerplatte
w Garwolinie

25 682 30 71
www.zsgarwolin.pl
sekretariat@zsgarwolin.pl

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

OFERTA EDUKACYJNA
2022/2023
Dla absolwentów szkół podstawowych

EKONOMIK

Rekrutacja 2022/2023
TECHNIKUM nr 1
TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: geograﬁa, matematyka.
Kwaliﬁkacje:
EKA.04. prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki ﬁnansowej
jednostek organizacyjnych.
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Przedmioty rozszerzone: geograﬁa, matematyka.
Kwaliﬁkacje:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki ﬁnansowej
jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.
TECHNIK REKLAMY
Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie.
Kwaliﬁkacje:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.
TECHNIK INFORMATYK
Przedmioty rozszerzone: ﬁzyka, matematyka.
Kwaliﬁkacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ (dwie klasy)
Przedmioty rozszerzone: matematyka
Kwaliﬁkacje:
PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graﬁcznych i publikacji cyfrowych.
.

.

.

.

.

.

.

PGF.05 . Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
.

Językiem podstawowym we wszystkich klasach jest język angielski.
Drugi język nowożytny do wyboru: język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki.

NASZE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,
matematyka.
KLASA GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNA
Przedmioty rozszerzone: geograﬁa,
matematyka, język angielski.
.

.

39

Językiem podstawowym we wszystkich klasach jest język angielski.
Drugi język nowożytny do wyboru: język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki.
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EKONOMIK
Uczniowie technikum odbywają praktyki w ramach programu unijnego
Erasmus+ i PO WER w Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii.
Szkoła w 2021 roku otrzymała akredytację w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe na następne pięć lat.
Realizowany jest projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Lekcje z ZUS
oraz Akademia Przedsiębiorczości SGGW - program edukacji
ekonomicznej. Szkołą patronacką jest Warszawska Szkoła Reklamy.
Uczniowie biorą udział w międzynarodowym projekcie rozwijającym
kompetencje społeczne E-STEPS E-Skills Training on Employability
Practices & Solutions realizowanym we współpracy z takimi krajami jak:
Hiszpania, Włochy, Bułgaria i Słowenia.

DBAMY O ROZWÓJ
KOMPETENCJI

41
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EKONOMIK

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych

PERSPEKTYWY Technikum nr 1 wchodzące
w skład naszego Zespołu Szkół trzykrotnie otrzymało
tytuł Srebrnej Szkoły - ostatnio w 2022 roku.

MAMY SUKCESY
W WIELU
DZIEDZINACH
Stypendia

Zdobyte tytuły

Uczniowie otrzymują Stypendia Prezesa
Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

„Mistrz Nowoczesnej Edukacji”
„Wiarygodna Szkoła”

bezpieczeństwo, 03 Proponujemy atrakcyjne formy
01 Zapewniamy
zdobywania wiedzy poprzez
przyjazną atmosferę oraz
udogodnienia dla uczniów
niepełnosprawnych.

02 Oferujemy

profesjonalną
p o m o c i o p i e kę p s y c h o logiczno– pedagogiczną
również z zakresu poradnictwa
zawodowego.

udział w programach i projektach
unijnych.

Zależy nam, aby absolwenci
04 znaleźli
zatrudnienie, dlatego
proﬁle kształcenia są tworzone
zgodnie z oczekiwaniami
pracodawców.

„Szkoła interaktywnej matematyki”

Konkursy

„Tytuł Szkoła z Klasą 2.0.”

Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na
szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim,
regionalnym, powiatowym.
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JESTEŚMY AKTYWNI
W WIELU OBSZARACH
organizacja uroczystości, wydarzeń, akcji
Szkoła jest organizatorem uroczystości patriotycznych, akcji
charytatywnych, akcji społecznych m.in.:
„Szlachetna Paczka”
„Góra grosza”
„Maraton Pisania Listów” Amnesty International
„Akcja Żonkil”
„Młoda Krew Ratuje Życie!”
„Zostań Dawcą Szpiku Kostnego.”

EKONOMIK
Współpracujemy m.in.
Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego,

Szkołą Główną Gospodarstwa
Wiejskiego,

Szkołą Rzemiosł Artystycznych Katolickim Uniwersytetem
KamArti,
Lubelskim,
Akademią Pedagogiki
Specjalnej
w Warszawie,

Uniwersytetem Marii CurieSkłodowskiej
w Lublinie.

Uniwersytetem PrzyrodniczoHumanistycznym w Siedlcach,

organizacja konkursów, imprez
Powiatowy Festiwal Piosenki Eurowizja
współorganizacja Międzynarodowego
Sympozjum Kościuszkowskiego
Dzień Tolerancji
Dni Kariery Zawodowej
Dzień Biblioteki
Młodzież ma możliwość rozwijania
swoich zdolności, m.in. artystycznych,
muzycznych, plastycznych, literackich,
sportowych.
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Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ekonomik” wielokrotnie odebrał nagrodę dla najbardziej
usportowionej szkoły.
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ZS nr 2

„Szkoła polecana przez pracodawców”

Szkoła istnieje od ponad 50 lat, mieści się w Garwolinie przy ulicy
Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, jest największą szkołą zawodową
w powiecie garwolińskim.
Zespół tworzy: Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia.

Kontakt
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20
08-400 Garwolin
25 682 21 00; 725 106 729
www.zsp2garwolin.pl
ofﬁce@zsp2garwolin.pl

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

Zespół Szkół nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
w Garwolinie
OFERTA EDUKACYJNA
2022/2023
Dla absolwentów szkół podstawowych

ZS nr 2

Szkoła prowadzi kształcenie
w następujących zawodach
TECHNIK BUDOWNICTWA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geograﬁa.
Języki obce: język angielski, język niemiecki.
TECHNIK ELEKTRYK
Przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka.
Języki obce: język angielski, język niemiecki..
TECHNIK INFORMATYK (dwie klasy)
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.
Języki obce: język angielski, język rosyjski.
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka.
Języki obce: język angielski, język niemiecki..
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia.
Języki obce: język angielski, język rosyjski.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia.
Języki obce: język angielski, język niemiecki..
KUCHARZ [Branżowa Szkoła I stopnia]
Języki obce: język rosyjski.
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH [Branżowa Szkoła I stopnia]
Języki obce: język angielski.

NASZE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
49

Zespół Szkół nr 2 jest jedyną szkołą w powiecie, umożliwiającą
zdobycie zawodu: technik elektryk, technik usług fryzjerskich,
technik budownictwa. Jako pierwsza szkoła w naszym regionie daje
również możliwość kształcenia dorosłym w ramach zaocznych
kwaliﬁkacyjnych kursów zawodowych.
50

ZS nr 2
posiada statut Lokalnej Akademii CISCO
szkoli i wydaje certyﬁkaty CISCO IT ESSENTIALS PC HARDWARE AND
SOFTWARE
przygotowuje do egzaminów CISCO CCENT/CISCO CCNA
zatrudnia trenerów CISCO CCNA i CISCO IT ESSENTIALS
umożliwia uzyskanie cer tyﬁkatów kelnerskich i barmańskich
honorowanych w całej UE
posiada status Laboratorium Edukacyjnego ECDL
umożliwia wszystkim uczniom uzyskanie Europejskiego Certyﬁkatu
Umiejętności Komputerowych (ECDL), który jest jednolity i honorowany
w ponad 140 krajach

zatrudnia 4 egzaminatorów ECDL
umożliwia uczniom odbycie szkoleń
prowadzonych przez najwybitniejszych kelnerów
i kucharzy

organizuje egzamin na uprawnienia SEP
(Stowarzyszenia Elektryków Polskich) do 1 kV
organizuje kurs na Świadectwo Kwaliﬁkacyjne „E”

NASZE ATUTY

organizuje szkolenie przez Firmę TIM S.A.
z systemu inteligentnego budynku F&Home
umożliwia uczniom odbycie certyﬁkowanych
szkoleń prowadzonych przez mistrzów
fryzjerskich, np. Paolo Ricco, Krzysztofa Pajora
w zakresie koloryzacji i strzyżenia włosów,
kreatywnego prostowania i przedłużania włosów
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zapewnia uczniom k ur s nauki jazdy
na kategorię B
52
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ZS nr 2

NASZA SZKOŁA
„NIE PRODUKUJE”
BEZROBOTNYCH

Warsztaty szkolne
3 pracownie dla zawodu
elektryk,
3 pracownie dla zawodu
budownictwa
5 – pracowni dla zawodu
pojazdów samochodowych
dostęp do Internetu w
klasopracowni

technik
technik
technik
każdej

Nowoczesna baza
sportowa
nowoczesny stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową i boiskiem do piłki nożnej
ź 2 sale gimnastyczne
ź siłownia, siłownia zewnętrzna
i sala korekcyjna
ź

53

BAZA
DYDAKTYCZNA

W prognozie zapotrzebowania na pracowników na rok 2020 zawarte są wszystkie
zawody kształcone w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie:

Pracownie
2 świetnie wyposażone pracownie gastronomiczne
sala obsługi konsumenta
3 profesjonalne pracownie fryzjerskie do
praktycznej nauki zawodu
pracownia projektowania fryzur
5 nowoczesnych pracowni informatycznych
z szerokopasmowym łączem internetowym
pracownia urządzeń techniki komputerowej
laboratorium sieciowe
Wi-Fi na terenie szkoły
bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe
3 gabinety zajęć rewalidacyjnych wyposażone
w narzędzia z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej
tablice interaktywne, rzutniki multimedialne
i telewizory wielkoformatowe
liczne koła zainteresowań

szczególne zapotrzebowanie na 03 w wykazie zawodów, dla których
01 pracowników
jest prognozowane umiarkowane
na krajowym rynku
pracy dotyczy m.in.
elektryka i technika elektryka,
murarza-tynkarza (podbudowa
zawodu technik budownictwa),

zapotrzebowanie jest fryzjer
(podbudowa technika usług fryzjerskich)
i technik usług fryzjerskich, kucharz
i technik żywienia i usług gastronomicznych.

prognozowane istotne zapotrze02 bowanie
na pracowników w województwie mazowieckim wymienia m.in. zawody: elektryk (pod-

budowa technika elektryka), kucharz,
mechanik pojazdów samochodowych,
murarz – tynkarz (podbudowa
technika budo-wnictwa), technik
budownictwa, technik elektryk,
technik informatyk, technik pojazdów
samochodowych, technik żywienia
i usług gastronomicznych,
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WSPÓŁPRACA SZKOŁY

NASI STYPENDYŚCI

ZS nr 2

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Mazowieckiego:

z pracodawcami:
szkoła objęta jest patronatem Europejskiego Stowarzyszenia
Kucharzy Euro Toques Polska z siedzibą w Brukseli
zawarte są porozumienia o współpracy z pracodawcami takimi jak:
Fale Loki Koki, Brueggen, Polwell Sp. z o.o., Dr Johannes Heidenhain
GmbH, Magneti Marelli Sp. z o.o., Schaeﬀler Polska Sp. z o.o.;
PKP Intercity

rok szkolny 2016/2017 – 21 stypendystów
rok szkolny 2017/2018 – 18 stypendystów
rok szkolny 2018/2019 – 19 stypendystów
rok szkolny 2019/2020 – 21 stypendystów
rok szkolny 2020/2021 – 25 stypendystów

szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami rynku lokalnego (AVON,
Robur, Ochnik, LECHPOL, Sulbin, Jakmet itd.)

z uczelniami:
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny.
Instytut Informatyki;
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej;
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Absolwenci szkoły są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy
w wyuczonym zawodzie. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki
z egzaminów zawodowych – są one o wiele wyższe niż w województwie
mazowieckim i w kraju.

REALIZUJEMY PROGRAMY UNIJNE
55

Szkoła jest w trakcie realizacji projektu: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

56

„

ZS nr 2

Misja szkoły

POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ.
POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM.
POZWÓL MI DZIAŁAĆ,
A ZROZUMIEM.
Konfucjusz

Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zdolności zawodowych uczestnicząc
w różnych dodatkowych kursach i kołach zainteresowań, m.in. robotyki,
dziennikarskim, dietetycznym (tzw. Detektywi zdrowej żywności) oraz w różnych
sekcjach sportowych. Owocuje to sukcesami w różnorodnych konkursach, olimpiadach
i zawodach sportowych.

57

Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych nowoczesnych pracowniach
kształcenia ogólnego i branżowego. Uczniowie mają do dyspozycji bogaty
księgozbiór w bibliotece szkolnej, świetlicę, sale gimnastyczne, stadion, boisko
oraz wewnętrzną i zewnętrzną siłownię, boisko do piłki plażowej i park street
workout. Szkoła jest bezpieczna, wyposażona w system monitoringu. Zapewnia
profesjonalną opiekę pedagogów szkolnych, psychologa i pielęgniarek
szkolnych.
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ZS Miętne

„Miętne uczy solidnie i nowocześnie”

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem jest jedną
z najstarszych szkół w powiecie garwolińskim, istnieje od 1924 roku.
Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych.
Szkoła osiąga zdawalność ze wszystkich kwaliﬁkacji powyżej średniej
w powiecie. Dobre przygotowanie zawodowe potwierdzają sukcesy
uczniów na olimpiadach i konkursach zawodowych. Uczniowie naszej
szkoły rokrocznie osiągają sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych. Za wysokie wyniki w nauce otrzymują także różnorodne
stypendia: Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Starosty
Powiatu Garwolińskiego i inne.

Kontakt
ul. Główna 49,
08-400 Garwolin
25 682 30 88
www.mietne.edu.pl
mietne@wp.pl

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica
w Miętnem
OFERTA EDUKACYJNA
2022/2023
Dla absolwentów szkół podstawowych

ZS Miętne

Szkoła kształci
w zawodach:
Technikum:
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa
Technik spedytor
Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
NOWOŚĆ Technik architektury krajobrazu
Branżowa Szkoła I Stopnia:
kucharz
NOWOŚĆ ślusarz-spawacz
mechanik pojazdów samochodowych
oraz klasa wielozawodowa klasa, w której uczniowie uczą
się wielu zawodów.

NOWY KIERUNEK
KSZTAŁCENIA
61

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy absolwentom szkół
podstawowych kształcenie na nowym kierunku – technik
architektury krajobrazu. To zawód z przyszłością, dający
ogromne perspektywy rozwoju, a także poszukiwany na
europejskich rynkach pracy.
62

NASZE ATUTY

ZS Miętne

Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień: obsługa kombajnów
zbożowych, kurs spawania, uprawnienia na wózki jezdniowe, kurs
baristy, kurs barmański, kurs kelnerski, kurs sommelier, carving sztuka zdobienia potraw, kurs dekoracji ciast, lutowanie twarde
i miękkie, obsługa urządzeń energetycznych, obsługa instalacji sieci
do 1 KV,

Darmowy kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów technikum pojazdów
samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych (uczących się
stacjonarnie),a B i T dla uczniów technikum mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki oraz T dla uczniów architektury krajobrazu,
Jako jedyni w powiecie kształcimy w zakresie energetyki odnawialnej,
spedycji, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
Realizujemy różne projekty unijne, miedzy
innymi:
W roku szkolnym 2021/2022 na XLV edycji
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych nasi
uczniowie zdobyli puchar Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dla
najlepszej szkoły w eliminacjach okręgowych.
Nasza szkoła reprezentowana była w blokach:
gastronomia,
technologia żywności
i mechanizacja rolnictwa,
a uczniowie zajęli następujące miejsca:
Technologia żywności: 1 i 2 miejsce,
Mechanizacja rolnictwa: 1 i 3 miejsce.
63

dwutygodniowe staże zawodowe we
Włoszech,
dwutygodniowe warsztaty zawodowe w Grecji,

Bezpłatna nauka pływania dla uczniów,
Nasza szkoła mieści się poza aglomeracją
miejską, w malowniczym i bezpiecznym
otoczeniu, dysponujemy taką ilością pracowni,
która pozwala nam pracować w systemie
jednozmianowym, nasi uczniowie zaczynają
lekcje o 8.00 i kończą o 14.45!

ZACZNIJ SWOJĄ KARIERĘ W MIĘTNEM!
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ZS Miętne

SZKOŁA TO NIE TYLKO
NAUKA, DLATEGO
BUDUJEMY RELACJE:

BAZA
DYDAKTYCZNA
Internat

Pracownie

Dysponujemy nowoczesnym i przytulnym
internatem, w którym jest 130 miejsc
w dwu-osobowych pokojach z prysznicem. Do dyspozycji wychowanków jest
świetlica z TV, kuchnia, wstęp wolny
na obiekty sportowe i basen. Uczniowie
mają całodobową opiekę wychowawców. Zapewniamy domową atmosferę,
dobre jedzenie i doskonałe warunki do
nauki.

Dbamy o doposażanie pracowni do kształcenia
zawodowego. W tym roku otworzyliśmy nowe
pracownie: pracownię hotelarską, gastronomiczną, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
pracownię urządzeń odnawialnych źródeł energii
i pracownię naprawy samochodów.

Do dyspozycji uczniów jest sklepik z kanapkami,
sałatkami …

Biblioteka
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W szkole funkcjonuje biblioteka,
w której znajduje się 34500 książek
więc każdy znajdzie dla siebie coś
ciekawego. W pracowni multimedialnej można skorzystać z komputera i szybkiego Internetu.

Nowoczesna baza
sportowa
ź
ź
ź
ź
ź
ź

basen, jacuzzi, sauna,
sala ﬁtness,
zewnętrzna siłowni,
boisko trawiaste,
boisko wielofunkcyjne,
boisko do piłki plażowej.

stanowimy zintegrowaną
społeczność

angażujemy się w wolontariat:
05 pomagamy
naszym uczniom

02

wspieramy samor ządność
uczniów

03

lubimy razem podróżować
i świętować

i absolwentom, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji życiowej,
uczymy wrażliwości - współpracujemy od lat z Warsztatami
Terapii zajęciowej w Miętnem

01

04

mamy swoje szkolne
i klasowe rytuały:

coroczne wigilie
dni samorządności
dzień kobiet
dzień chłopaka

słuchać dobrej muzyki
06 lubimy
ze szkolnego radiowęzł

07 integrujemy

się na naszym
proﬁlu facebookowym
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ZS Miętne

REKRUTACJA 2022/2023
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
Przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
Przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka

TECHNIK SPEDYTOR
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

TECHNIK HOTELARSTWA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka

TECHNIK HANDLOWIEC
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

NOWOŚĆ

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAWODACH:
Wielozawodowa
Mechanik pojazdów samochodowych
Kucharz
W Technikum językiem
Ślusarz-Spawacz
NOWOŚĆ podstawowym jest język angielski.
Drugi język do wyboru: język
niemiecki lub język rosyjski.

W Branżowej Szkole I stopnia język
obcy do wyboru: język angielski lub
język rosyjski.
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ZSP Żelechów

„Szkoła gwarantem przyszłości”

Kontakt

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych

ul. Piłsudskiego 45,
08-430 Żelechów

im. Ignacego Wyssogoty
Zakrzewskiego

25 754 11 69
www.zspzelechow.pl
szkola@zsz-zelechow.com

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

w Żelechowie

OFERTA EDUKACYJNA
2022/2023
Dla absolwentów szkół podstawowych

ZSP Żelechów

Stawiamy na
SUKCES:
16 razy - od 2006 roku - szkoła znalazła się w Rankingu
Perspektyw, w tym roku zajmuje 2 miejsce wśród
techników w powiecie garwolińskim
49 ﬁnalistów Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograﬁcznej
20 ﬁnalistów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
2 ﬁnalistów Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
2 ﬁnalistów Olimpiady Wiedzy Technicznej
Akredytacja na wyjazdy w ramach Erasmusa do 2027 roku.

NASZE NAJWIĘKSZE
SUKCESY
71

Szkoła gwarantuje dobre przygotowanie do pracy
w wybranym zawodzie lub podjęcia studiów.
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ZSP Żelechów

80-letnia tradycja kształcenia
stale modernizowana baza dydaktyczna
sukcesy naszych uczniów na olimpiadach i konkursach przedmiotowych
bardzo wysoka zdawalność matury
bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych
stypendia dla uczniów
projekty unijne
dodatkowe kwaliﬁkacje
wolontariat
atrakcyjne wycieczki

NASZE ZALETY
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„

ZSP Żelechów

ZSP w Żelechowie to szkoła,
która swoje działania opiera na
wartościach kultury, mądrości,
tolerancji, szacunku i partnerstwa
oraz wzajemnej pomocy.

JESTEŚMY WŚRÓD NAJLEPSZYCH
dzięki:

01
Współpraca z uczelniami:
ź
ź
ź
ź
ź

Politechniką Warszawską,
SGH
SGGW
Politechniką Lubelską
Politechniką Radomską

Współpraca z ﬁrmami:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

GEOSYSTEM
Topcon
SCHÖLLER
Stalgast
ESEM,
Waryński Origin
POLFRAMET
SciTeeX w Kłoczewie

PROJEKTY UNIJNE
SZANSĄ DLA
UCZNIÓW
W ramach projektów unijnych uczniowie:
realizują kursy i szkolenia,
zdobywają dodatkowe kwaliﬁkacje,
zdobywają prawo jazdy kat. B,
kończą m.in. kursy: barmański, kelnerski,
ﬂorysty, pilota DRONÓW, CISCO, CAD 2D i 3D,
obsługi sprzętu geodezyjnego,
wyjeżdżają na praktyki zagraniczne ERASMUS+

tworzeniu atmosfery przyjaznej
dla każdego ucznia

absolwentom, którzy świetnie
04 sobie
radzą w dalszej edukacji

02

dawaniu uczniom szansy
w sprawdzeniu się w olimpiadach
i konkursach

prowadzeniu zajęć w nowo05 czesnych
pracowniach

03

rozwijaniu talentów wokalnych,
tanecznych, językowych

sympatycznej
06 iprofesjonalnej,
miłej kadrze

i życiu zawodowym

Współpraca
z hotelami:
75

ź
ź
ź
ź

Marriott
Talaria Resort & Spa
Sheraton
Novotel.
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ZSP Żelechów

REKRUTACJA 2022/2023

Język podstawowy we wszystkich klasach
to język angielski.
Drugi język obcy do wyboru to język
francuski, niemiecki lub rosyjski.
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HARMONOGRAM REKRUTACJI
Wniosek w systemie elektronicznym należy zatwierdzić w terminie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 20
czerwca 2022 r. do godziny 15.00. Wydrukowany z systemu wniosek papierowy podpisany przez
kandydata i jego oboje rodziców należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru od dnia 16 maja 2022 r.
do dnia 20 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

1
2

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
w sekretariacie szkoły, do której kandydat został zakwaliﬁkowany w wyniku rekrutacji
elektronicznej.Dokumenty należy złożyć w terminie od dnia 21 lipca do dnia 27 lipca 2022 r. (do godz.
15.00). W przypadku zakwaliﬁkowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji
wcześniejszego złożenia tam oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia OKE, potwierdzeniem
woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.

3
4
5

Kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię lub oryginał
zaświadczenia OKE z egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru
w terminie od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. (do godz.15.00). Dokumenty należy
złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Należy również w tym
terminie wprowadzić wyniki ze świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
do systemu rekrutacji elektronicznej – należy wypełnić "Arkusz osiągnięć" w swoim
koncie.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum lub branżowa szkoła I
stopnia) – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału
świadectwa i zaświadczenia OKE także:
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
(jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy).

W przypadku braku możliwości przedłożenia w terminie do dnia 27 lipca 2022 r. odpowiednio zaświadczenia
lekarskiego lub orzeczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 25
lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie lekarskie lub
orzeczenie lekarskie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23
września 2022 r.
Skierowanie na badania lekarskie dot. praktycznej nauki zawodu i kierowania pojazdami silnikowymi wydaje
szkoła prowadzą kształcenie zawodowe, do której kandydat złożył wniosek w terminie od dnia 16 maja 2022
roku do dnia 25 lipca 2022 roku.

