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Drodzy Uczniowie
wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy
informator mający na celu przedsta-
wienie oferty edukacyjnej szkół ponad-
podstawowych z Powiatu Otwockiego.
Materiały zawarte w tym folderze po-
mogą wam dokonać przemyślanego 
i mam nadzieję najlepszego wyboru
dalszej drogi edukacji.

Szkoły z naszego powiatu oferują
różnorodne możliwości rozwoju. we
wszystkich naszych szkołach staramy
się zapewnić jak najlepsze warunki
nauki i pracy. Spotkacie tam zaanga-
żowaną i wykwalifikowaną kadrę nau-
czycieli, a zajęcia lekcyjne odbywać
się będą w dobrze wyposażonych 
w pomoce naukowe i stale modernizo-
wanych salach lekcyjnych. Serdecznie
zapraszam was do zapoznania się z te-
goroczną ofertą edukacyjną i dokonania
jak najlepszego wyboru. 

ci, którzy planują kształcić się 
w dobrym liceum, mogą z całą pewno-
ścią skorzystać z oferty Liceum im. k.i.
Gałczyńskiego, które w tym roku w ran-
kingu Perspektyw otrzymało „Brązową
tarczę” lub Liceum im. Juliusza Słowac-
kiego wyróżnionym w 2022 r. w ran-
kingu Perspektyw „Złotą tarczą”. Nauka
w tych szkołach to szansa na rozwijanie
własnych zainteresowań i pogłębienie
zdolności a także nauka we wspaniałej
atmosferze życzliwości, gdzie możecie
liczyć na akceptację i wsparcie. 

Na tych z was, którzy zaintereso-
wani są zdobyciem po szkole podstawo-
wej konkretnego zawodu – czeka Zespół
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych,
który „specjalizuje się” w zawodach eko-
nomicznych i gastronomicznych – wyróż-
niony w 2022 r. „Srebrną tarczą” lub
Zespół Szkół Nr 2, czyli „Nukleonik” w któ-
rym możecie zdobyć poszukiwane obec-
nie na rynku pracy takie zawody jak:
informatyk, elektryk, grafik komputerowy
czy uruchomiany od roku szkolnego
2022/2023 – programista. Spotkacie tam
wspaniałych ludzi, miłą atmosferę i przy-
jazne nastawienie kadry pedagogicznej 
i starszych kolegów.

Jestem przekonany, że oferta eduka-
cyjna szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Otwocki, spełni
wasze oczekiwania. Jednocześnie życzę
jak najlepszych ocen na świadectwach
oraz pomyślnego wyniku z egzaminu
ósmoklasisty! l

KrZYSZTOf SZCZEgiELNiAK
StaROSta OtwOcki
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ul. gen. J. filipowicza 9, 05-400 Otwock
tel. 22 779 31 84 | fax. 22 779 35 74
e-mail: lootwock@lootwock.pl | www.lootwock.pl

Liceum Ogólnokształcące Nr i
im. k. i. Gałczyńskiego

Nasza szkoła jest najstarszym liceum w Otwocku. Ma ponad 100-letnią tradycję.
Wykształciliśmy i wychowaliśmy wiele pokoleń w duchu tradycyjnych wartości.

Od lat cieszymy się zaufaniem młodych ludzi. Nasi absolwenci studiują na znanych
uczelniach w kraju jak i za granicą. Wielu z nich to ludzie wybitni i znani: dziennika-
rze, lekarze, prawnicy, aktorzy. Jako społeczność szkolna jesteśmy dumni z osiąg-
nięć naszych uczniów i absolwentów. 

„czas spędzony w liceum Gałczyńskiego pozwolił mi rozwinąć pasje, a także pomógł
odkryć drzemiące we mnie talenty. Najmilsze wspomnienia wiążą się z przygotowy-
waniem programów artystycznych, w których brałam udział od pierwszej klasy oraz
uczestnictwem w Międzynarodowym konkursie Recytatorskim. Międzyklasowa
współpraca, występy dla szkoły i środowiska otwockiego dały mi odwagę do wystą-
pień publicznych, które okazały się bezcenne w mojej obecnej pracy. Z dużym sen-
tymentem wracam pamięcią do międzynarodowego spotkania uczniów naszego
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liceum z młodzieżą niemiecką w krzyżowej k. wrocławia. wy-
nikiem tego spotkania była moja pierwsza wizyta w Berlinie,
w trakcie której wraz z 40-osobową grupą uczniów wzięłam
udział w naukowym objeździe po Niemczech. Zachęciło mnie
to później, już w czasie studiów prawniczych, do udziału 
w programie Erasmus w Bonn. Uczestniczyłam również 
w pierwszych spotkaniach uczniów naszego liceum z młodzieżą
żydowską z izraela. Były to niezwykłe wydarzenia, pokazujące,
że jesteśmy takimi samymi młodymi ludźmi o podobnych za-
interesowaniach i problemach.”

KATArZYNA WĘgOrEK – adwokat, członek izby Warszawskiej, 
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

„Poziom nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. k. i. Gał-
czyńskiego był naprawdę niezły. Nie miałem żadnego problemu
z osiągnięciem satysfakcjonującego wyniku z matury. Mieszka-
łem niedaleko szkoły, dzięki czemu nie traciłem czasu na do-
jazdy. Miałem za to czas na rozwijanie swoich pasji oraz na życie
prywatne, które szkoda by było tracić w pociągu. Jeżeli myślicie,
że trzeba dojeżdżać gdzieś daleko do liceum, aby dostać się na
dobre studia – uspokajam – to nieprawda. Gałczyn da wam na-
prawdę duże możliwości, wystarczy je wykorzystać. Poza tym:
budynek dawnego kasyna, park miejski... czego chcieć więcej?”

KONrAD SZYMAńSKi – aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i dubbingowy, 
absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Od wielu lat oferujemy różnorodne profile klas, 
tak by każdy uczeń znalazł coś interesującego dla siebie 

oraz przygotował się do kontynuacji 
nauki na rożnego typu uczelniach.

WAŻNE!  W rOKU 2022/23 iSTNiEJE MOŻLiWOŚĆ 
OTWOrZENiA DWÓCH KLAS O TYM SAMYM PrOfiLU,  

JEŻELi BĘDZiE DUŻE ZAiNTErESOWANiE 
KANDYDATÓW  DANĄ KLASĄ.
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u W ROKU SZKOLNYM 2022/2023  
u PROPONUJEMY NAUKĘ W KLASACH:

u PrZEDMiOTY rEALiZOWANE 
W ZAKrESiE rOZSZErZONYM:
matematyka, fizyka, informatyka
u JĘZYKi OBCE:
język angielski – obowiązkowy,
język niemiecki lub język hiszpański 
– do wyboru

u Po ukończeniu tego profilu będziesz mógł w przyszłości studiować na kierunkach 
takich jak: fizyka, matematyka, informatyka, budownictwo, mechanika, elektronika i tele-
komunikacja, programowanie, architektura, elektrotechnika i inne kierunki techniczne.

Fascynujesz się przedmiotami ścisłymi? 
interesujesz się nauką programowania?
Potrafisz logicznie myśleć? 
To klasa o profilu politechnicznym 
jest stworzona właśnie dla Ciebie! 
Będziesz tu mógł rozwijać swoje pasje. 
Poznasz nowatorskie metody nauczania
matematyki i fizyki. Na zajęciach z robotyki
nauczysz się tworzyć i programować roboty. 

u PrZEDMiOTY rEALiZOWANE 
W ZAKrESiE rOZSZErZONYM:
biologia, chemia, matematyka
u JĘZYKi OBCE:
język angielski – obowiązkowy,  
język hiszpański lub język niemiecki 

uTo klasa dla tych, którzy w przyszłości chcą studiować: medycynę, pielęgniarstwo,
biologię, biotechnologię medyczną, bioinżynierię, weterynarię, chemię, fizjoterapię,
dietetykę, kosmetologię, pedagogikę, psychologię i wiele innych kierunków.

Jesteś dociekliwy, lubisz eksperymento-
wać, odkrywać tajemnice organizmów, 
a także rozwijać swoją wiedzę matema-
tyczną? Wybierz ten profil! Specjalnie 
dla ciebie przygotowaliśmy wyjątkowo 
interesujące lekcje, zajęcia prowadzone
metodami aktywnymi, lekcje z mikro-
skopem, terenowe, laboratoryjne oraz
warsztatowe. Nauka w tej klasie to nie-
wątpliwie ciekawie spędzony czas. 
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u PrZEDMiOTY rEALiZOWANE 
W ZAKrESiE rOZSZErZONYM:
geografia, wiedza o społeczeństwie, 
język angielski u JĘZYKi OBCE: 
język angielski – obowiązkowy, 
język rosyjski lub język niemiecki

u To klasa dla tych, którzy łączą swoją przyszłość: z politologią, logistyką, admini-
stracją,  zarządzaniem, bezpieczeństwem, kryminalistyką, geografią, pedagogiką, filo-
logią angielską lub inną.

interesujesz się naukami społecznym 
i polityką ? Jesteś ciekawy świata? 
chciałbyś poznać i zrozumieć 
obowiązujące prawo, zasady 
funkcjonowania sądownictwa 
i administracji publicznej? 
Wybierz ten profil! Będziesz mieć 
możliwość uczestnictwa w spotkaniach
z przedstawicielami świata nauki, 
kultury, mediów i sądownictwa.

u PrZEDMiOTY rEALiZOWANE 
W ZAKrESiE rOZSZErZONYM:
matematyka, geografia, język angielski 
u JĘZYKi OBCE: 
język angielski – obowiązkowy, 
język niemiecki lub język rosyjski 

u To klasa dla tych, którzy w przyszłości chcą studiować: turystykę i rekreację, 
hotelarstwo, ekonomię, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, geografię,
gospodarkę regionalną i przestrzenną, matematykę, filologię angielską.

Lubisz podróżować, aktywnie 
spędzać czas? kochasz przygody? 
Masz analityczny umysł? chciałbyś 
pogłębić swoje umiejętności matema-
tyczne, językowe, nauczyć się strategicz-
nego myślenia?  To profil dla Ciebie!
Będziesz mieć możliwość uczestniczenia
warsztatach językowych, ciekawych 
podróżach i wyprawach krajoznawczych,
rajdach w kraju jak i za granicą.
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u PrZEDMiOTY rEALiZOWANE 
W ZAKrESiE rOZSZErZONYM:
Język polski, historia, język angielski
u JĘZYKi OBCE: 
język angielski – obowiązkowy,  
język francuski lub język hiszpański 

u Po ukończeniu tego profilu możesz studiować: filologię polską, filologię angiel-
ską, lingwistykę stosowaną, prawo, historię, psychologię, pedagogikę, bibliotekoznawstwo,
kulturoznawstwo czy dziennikarstwo i inne kierunki humanistyczne.

W naszym liceum:
u panuje niezwykła atmosfera 
– nie tylko nawiążesz nowe 
znajomości, ale także będziesz
mógł rozwijać swoją osobowość
u organizujemy trening 
adaptacyjno-integracyjny dla klas
pierwszych – szybciej poznasz
kolegów i koleżanki z klasy
u rozwijamy pasje naszych
uczniów – pogłębisz swoje 
zainteresowania uczestnicząc 
w różnych kołach, 
np. kole teatralnym, 
Dyskusyjnym klubie książki
u organizujemy wyjazdy 
– z nami będziesz mógł 
zwiedzić Polskę i świat 

Masz duszę artysty, lubisz czytać i pisać,
interesujesz się literaturą, teatrem, kinem,
myślisz twórczo i jesteś osobą kreatywną,
to klasa stworzona właśnie dla Ciebie!
tu będziesz mieć możliwość rozwijania
swoich zdolności humanistycznych, ucze-
stniczenia w warsztatach teatralnych 
i filmowych, realizowania się w konkur-
sach językowych, literackich, artystycz-
nych oraz poznawania kultur krajów
anglojęzycznych.

u CO NAS WYRóżNiA?
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u odkrywamy talenty i dbamy 
o rozwój każdego ucznia 
– weźmiesz udział w wielu 
konkursach szkolnych, powiatowych,
ogólnopolskich zarówno przedmio-
towych, językowych, ale też 
artystycznych i sportowych
u pamiętamy o potrzebujących 
– będziesz mógł realizować się 
w działaniach Szkolnego koła
wolontariatu, wspierającego 
zarówno akcje lokalne jak 
i ogólnopolskie, organizować 
imprezy i koncerty
u posiadamy znakomicie 
wyposażone pracownie przed-
miotowe – projektory, tablice 
interaktywne, wizualizer, sprzęt
multimedialny, klimatyzowane
sale komputerowe, bezprzewo-
dową sieć wi-Fi, szafkę dla każ-
dego ucznia, sale gimnastyczne,
siłownię, bogatą w zbiory biblio-
tekę szkolną, nowoczesny sprzęt
nagłaśniający i radiowęzeł
u zajęcia wychowania fizycznego
odbywają się zarówno w budynku
szkoły jak i w PMDk oraz 
na stadionie, a zimą uczniowie
korzystają z lodowiska
u organizujemy rejsy żaglowcem
i wyjazdy na narty.

Zapraszamy do naszej 
społeczności wszystkich 
Ósmoklasistów, którzy lubią się
uczyć, pragną zdobyć rzetelną
wiedzę umożliwiającą zdobycie
wysokich wyników na egzami-
nach maturalnych. Czas nauki 
w naszym Liceum przyniesie
Wam dużo satysfakcji 
i dobrych wspomnień. 
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ZAPrASZAMY 
NA DZiEń OTWArTY
23 kwiEtNia 2022 r.
w GODZ. 11.00 – 13.30
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Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie otrzymuje tytuł technika. Po ukończeniu szkoły może
przystąpić do egzaminów maturalnych.
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Zespół Szkół Ekonomiczno-
-gastronomicznych
im. Stanisława Staszica

ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock
tel. 22 779 26 44 | fax 22 779 37 86
e-mail: sekretariat@zseg.edu.pl | www.zseg.edu.pl 

u tECHNiKUM NR 1 

„Kto w mury Ekonomika wstępuje, dzieło Staszica godnie podejmuje. 
Tu wiele pokoleń z dumą się kształciło i wiedzę solidną zdobyło”
( fragment hymnu szkoły) 

KiERUNKi KSZtAłCENiA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
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u TECHNiK EKONOMiSTA – dwie klasy
Jedna z nich z innowacją wojskowo-sportową

to zawód dla osób, które pragną zrealizować swoje marzenia w zakresie finansów, poznać
podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających 
w niej jednostek gospodarczych. Podczas nauki poznasz zasady: organizacji pracy biura
firmy, obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji finansowej jednostki, nau-
czysz się podejmować trafne decyzje biznesowe.

w cyklu nauczania przystąpisz do 2 egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje w zawo-
dzie: EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji 
w jednostce organizacyjnej i EKA.05
– Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organiza-
cyjnych. Odbędziesz ośmiotygodniową prak-
tykę zawodową we współpracujących ze
szkołą biurach rachunkowych, bankach,
urzędach oraz przedsiębiorstwach w kraju
i za granicą. Przedmiotem rozszerzonym 
w tej klasie jest geografia.

w klasie wojskowo-sportowej uczniowie na
lekcjach wychowania fizycznego realizują
rozszerzony program z zakresu akrobatyki 
i sztuk walki. Zajęcia z edukacji wojskowej
obejmują musztrę podstawową, taktykę, te-
renoznawstwo, pierwszą pomoc przedme-
dyczną. Uczniowie uczęszczają na szkolenia

strzeleckie prowadzone na profesjonalnych strzelnicach. Biorą udział w szkoleniach woj-
skowych prowadzonych przez Żołnierzy wojska Polskiego z Jednostek Patronackich naszej
szkoły, a także mogą wykazać się w zawodach sportowo-obronnych na poziomie szkol-
nym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
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u TECHNiK rACHUNKOWOŚCi

to zawód dla osób dokładnych, skrupulatnych, wykazu-
jących umiejętność analitycznego myślenia. Na zaję-
ciach dokonuje się rozliczeń, analiz oraz sprawozdań
finansowych. Jeśli wybierzesz ten kierunek, poznasz
przepisy podatkowe, prawa pracy, prawa cywilnego,
gospodarczego i finansów publicznych.

Nauczysz się korzystania z księgowych programów
komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji fi-
nansowych, prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać
sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu
inwentaryzacji.

w trakcie nauki uczniowie przystępują do 2 egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 
EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
i EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości. Odbędziesz
ośmiotygodniową praktykę zawodową we współpra-
cujących ze szkołą bankach, jednostkach administracji
samorządowej i rządowej, biurach rachunkowych, 
oraz działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw
w kraju i za granicą. Przedmiotem rozszerzonym w tej
klasie jest język angielski.

to zawód dla osób, których pasją są zagad-
nienia z zakresu hotelarstwa, turystyki i ga-
stronomii. Jeśli wybierzesz ten profil
kształcenia, nauczysz się dobierać oferty
hotelowe zgodnie z potrzebami gości,
udzielać informacji turystycznej, rozróżniać
rodzaje jednostek mieszkalnych i ich wypo-
sażenie oraz przygotowywać je do przyjęcia
gości, rozróżniać formy i przestrzegać zasad
podawania śniadań, obsługiwać kompute-
rowe programy użytkowe niezbędne 
w pracy zawodowej. Zapoznasz się z zasa-
dami sporządzania dokumentacji związanej
z rezerwacją usług hotelarskich oraz rozli-
czaniem kosztów pobytu gości.

u TECHNiK HOTELArSTWA
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w trakcie nauki uczniowie przystępują do 2 egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: HgT.03
–Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelar-
skie oraz HgT.06 – Realizacja usług w recepcji. Odbę-
dziesz ośmiotygodniową praktykę zawodową we
współpracujących ze szkołą hotelach, motelach, pensjo-
natach, centrach konferencyjnych, zajazdach, gościńcach,
sanatoriach czy ośrodkach wczasowych w kraju i za gra-
nicą; a także we współczesnej bazie ruchomej np. pro-
mowej, kolejowej, lotniczej. Przedmiotem rozszerzonym
w tej klasie jest język angielski.

to zawód dla osób interesujących się
zdrowym stylem życia, których pasją
jest tworzenie nowych dań. wybiera-
jąc tę klasę będziesz oceniać oraz
układać jadłospisy. Nauczysz się przy-
rządzać posiłki, wykorzystując nowo-
czesne techniki kulinarne.  Będziesz
potrafił zaplanować, zorganizować 
i dokonać kalkulacji organizacji przyjęć
okolicznościowych. w cyklu nauczania
uczniowie przystępują do 2 egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie: HgT.02 – Przygotowy-
wanie i wydawanie dań oraz HgT.12
– Organizacja żywienia i usług gastro-
nomicznych. Odbędziesz ośmiotygod-
niową praktykę zawodową we współ-
pracujących ze szkołą renomowanych
restauracjach, hotelach, firmach cate-
ringowych itp. Przedmiotem rozsze-
rzonym w tej klasie jest chemia.
Programy nauczania przedmiotów za-
wodowych zostały rozszerzone o tre-
ści z zakresu dietetyki.

u TECHNiK ŻYWiENiA i USŁUg gASTrONOMiCZNYCH
z innowacją Dietetyka – Akademia Zdrowia
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u TECHNiK TECHNOLOgii ŻYWNOŚCi
z innowacją Manager Zdrowej Żywności i Żywienia

to zawód dla osób, których pasją jest
cukiernictwo, a także zagadnienia
związane z technologią produkcji
żywności. wybierając ten profil nau-
czysz się tworzyć wypieki i desery 
z pasją oraz zgodnie z najnowszymi
trendami. Zapoznasz się z zasadami
zdrowego stylu życia oraz racjonal-
nego sposobu odżywiania się, a także
nauczysz się dokonywać oceny i ana-
lizy żywności.

w cyklu nauczania przystąpisz do 
2 egzaminów potwierdzających kwalifi-
kacje w zawodzie: SPC.01 – Produkcja
wyrobów cukierniczych oraz SPC.07
– Organizacja i nadzorowanie produkcji

wyrobów spożywczych. Odbędziesz ośmiotygodniową
praktykę zawodową we współpracujących ze szkołą
zakładach przetwórstwa spożywczego, cukierniach, la-
boratoriach przyzakładowych czy hotelach. w tej klasie
przedmiotem rozszerzonym jest chemia. Programy
nauczania przedmiotów zawodowych zostały rozsze-
rzone o treści z zasad zarządzania przedsiębiorstwem
oraz racjonalnego żywienia.

to zawód dla osób komunikatywnych o wysokiej kulturze osobistej, lubiących kontakt 
z ludźmi. w tej klasie nauczysz się zasad i technik obsługi konsumenta, a także zasad przy-
gotowywania różnych dań i napojów. Poznasz techniki przygotowywania drinków i koktajli.
to pewny i dobrze płatny zawód poszukiwany na polskim i zagranicznym rynku pracy. 

u SZKOłA BRANżOWA i StOPNiA NR 1

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Kończy się obowiązkowym egzaminem po-
twierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy
lub dalszego kształcenia. Uczeń może po ukończeniu szkoły kontynuować naukę
w Szkole Branżowej ii stopnia i uzyskać tytuł technika oraz zdać maturę.

u KELNEr
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to zawód dla osób chcących realizować swoje
pasje kulinarne. Nauczysz się przyrządzać po-
siłki, wykorzystując nowoczesne techniki kuli-
narne. Nauczanym językiem obcym jest
angielski. Przedmioty zawodowe takie jak:
technologia gastronomiczna z towaroznaw-
stwem, bezpieczeństwo i higiena pracy, procesy
technologiczne w gastronomii, zasady żywienia
prowadzone są w szkolnych pracowniach
przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzają-

cym kwalifikacje
w zawodzie: HgT.02
– Przygotowywanie
i wydawanie dań. 
w trakcie nauki 
w szkole odbę-
dziesz w klasie ii i iii
zajęcia praktyczne
u pracodawców.

Nauczanym językiem obcym jest angielski.
Przedmioty zawodowe takie jak: obsługiwanie
gości, bezpieczeństwo i higiena pracy, pra-
cownia rozliczeń usług kelnerskich, pracow-
nia podstaw miksologii oraz sporządzanie
potraw i napojów prowadzone są 
w szkolnych pracowniach przez wykwalifi-
kowaną kadrę. Nauka kończy się egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie: 
HgT.01 – wykony-
wanie usług kelner-
skich. w trakcie nauki
w szkole odbędziesz
zajęcia praktyczne
u pracodawcy w kla-
sie ii i iii. Zawód
ten rozpoczyna
twoją karierę w ga-
stronomii.

u KUCHArZ
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W naszej szkole:
uUczymy się od najlepszych w dobrze wyposażonych pracowniach 
przedmiotowych
u Jesteśmy laureatami międzynarodowych i krajowych olimpiad i konkursów
u Realizujemy projekty unijne, w tym staże zagraniczne dla uczniów
u Uczestniczymy w oficjalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych 
w mieście i powiecie
u Uczestniczymy w programie „certyfikowane wojskowe klasy Mundurowe”
Ministerstwa Obrony Narodowej
u Przygotowujemy potrawy, wypieki oraz obsługujemy imprezy 
okolicznościowe w profesjonalnych i w pełni wyposażonych pracowniach
u Spotykamy się z wybitnymi i ciekawymi ludźmi
u Rozwijamy pasje i zainteresowania
u Jesteśmy aktywnymi wolontariuszami
u Jesteśmy mistrzami w sporcie
u Z dumą prezentujemy powierzone nam sztandary

Z tEgO SłYNiE EKONOMiK

u Miejsca praktycznej nauki zawodu:

u Ekonomia
u Banki, biura rachunkowe,

instytucje publiczne oraz
działy finansowo-kadrowe

przedsiębiorstw
u Jednostki administracji samo-

rządowej i rządowej na stano-
wiskach związanych 

z kadrami, finansami, obronno-
ścią, zarządzaniem kryzysowym

i obroną cywilną oraz służbą 
w strukturach Sił Zbrojnych RP
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ZAPRASZAMY CiEBiE i tWOiCH RODZiCóW 
NA DZiEŃ OtWARtY 
– PRZYJDŹ, PRZEKONAJ SiĘ i DOKONAJ WłAŚCiWEgO WYBORU.

sobota, 23 kwietnia 2022 r. w godz. 10.00 – 13.00

Jesteśmy szkołą zawodową, egzamin zawodowy jest obowiązkowy!
Dzięki naszej Szkole możesz mieć odważne plany na przyszłość.

WArTO DO NAS PrZYJŚĆ!

u Hotelarstwo
u Hotele, pensjonaty,

ośrodki turystyczno-
-wypoczynkowe

u agencje turystyczne
oraz inne firmy związane

z tą branżą.

u gastronomia
u Restauracje i inne 

zakłady gastronomiczne
otwarte, firmy 

cateringowe
u Przedsiębiorstwa

przetwórstwa spożyw-
czego, instytucje zajmu-

jące się badaniem 
i oceną żywności, a także

laboratoria analizy żyw-
ności; placówki handlowe

prowadzące sprzedaż 
artykułów spożywczych;
zakłady żywienia zbioro-

wego, ośrodki tury-
styczno-wypoczynkowe
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Liceum Ogólnokształcące Nr iii
im. Juliusza Słowackiego

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

„Słowak” to szkoła, która świetnie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego, 
a dzięki temu otwiera drogę do wymarzonych studiów.

Uczymy skutecznie od wielu lat, czego dowodem jest wysokie miejsce w rankingu 
Liceów Ogólnokształcących Pespektywy 2022. Znajdujemy się w gronie najlepszych
szkół w Polsce – po raz kolejny możemy poszczycić się tytułem „ZŁOTEJ SZKOŁY”.

Nasi absolwenci studiują na renomowanych uczelniach w całym kraju. Bogatym źródłem
informacji na ten temat jest zakładka LOSY aBSOLwENtÓw umieszczona na stronie 
internetowej szkoły.

Dołącz do nas i zostań uczniem „Słowaka”!
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ULA KASPrZAK,
studentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Warszawskim

W „Słowaku” uczęszczałam do klasy z rozszerzoną wiedzą 
o społeczeństwie, geografią i językiem angielskim. Od zawsze
chętnie uczyłam się języków obcych, dlatego lubiłam zajęcia 
z języka angielskiego i hiszpańskiego. Równie dobrze wspo-
minam lekcje geografii, które były dla mnie niezwykle ciekawe.
Dzięki dobrym wynikom maturalnym z tych przedmiotów do-
stałam się na wymarzone studia. Cenię tę szkołę za dbanie 
o dobre samopoczucie uczniów poprzez organizację cieka-
wych przedsięwzięć takich jak: liczne konkursy, akcje cha-
rytatywne, a przede wszystkim  wycieczki zarówno po
Polsce, jak i świecie, w których miałam okazję uczestniczyć
i miło je wspominam. 

MArCiN LEMiESZKA, 
przewodniczący SU w roku szkolnym 2021/2022

Kiedy podejmowałem decyzję o wyborze przyszłej szkoły śred-
niej, nie miałem cienia wątpliwości, że „Słowak” to strzał 
w dziesiątkę. Dzisiaj wiem, że nie mogłem wybrać lepiej. Miła
atmosfera panująca w społeczności szkolnej zdecydowanie
wyróżnia „Słowaka” spośród okolicznych szkół. Prężnie działa-
jący Samorząd Uczniowski wprowadza różne udogodnienia
dla uczniów i podejmuje działania integrujące młodzież. Warto
także zwrócić uwagę, że nasza szkoła jest miejscem dla każ-
dego, kto myśli perspektywicznie. Grono pedagogiczne, choć
wymagające, zawsze stara się przekazać nam potrzebną wie-
dzę w przystępny sposób. Jestem przekonany, że piękne
wspomnienia związane z tym miejscem będą mi towarzy-
szyć do końca życia.

u NAUCZANE JĘZYKi OBCE W SZKOLE: we wszystkich klasach wiodącym języ-
kiem jest język angielski. Drugi język w zależności od profilu klasy to: hiszpański,
francuski, niemiecki lub rosyjski. wszystkie języki obce nauczane są w grupach li-
czących maksymalnie 16 osób.

UWAgA! W rOKU SZKOLNYM 2022/2023 KLASY
Z NAJWiĘKSZĄ LiCZBĄ CHĘTNYCH OSÓB ZOSTANĄ ZDUBLOWANE!
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u 1A – KLASA HUMANiSTYCZNA
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
idealna klasa dla osób kreatywnych, interesujących się literaturą, kinem, teatrem
etc. Pasjonaci historii oraz życia politycznego też będą czuli się tu bardzo dobrze.
Nie zabraknie spotkań z przedstawicielami świata kultury i sztuki. tutaj nigdy nie
będziesz się nudził.

u 1B – KLASA POLiTECHNiCZNA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
klasa atrakcyjna dla młodzieży o umysłach ścisłych i zainteresowaniach informa-
tycznych. Jeśli fascynuje cię świat zjawisk fizycznych i liczb oraz podejmowanie
wyzwań matematycznych, jest to miejsce odpowiednie dla ciebie.

u 1C – KLASA EUrOPEJSKA
Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
klasa dla osób zainteresowanych poznaniem siły żywiołów, zagadnieniami spo-
łecznymi i prawnymi oraz rozwijaniem kompetencji językowych, niezbędnych we
współczesnym świecie. Jeśli śledzisz serwisy informacyjne i nie są ci obojętne
sprawy polityki krajowej i zagranicznej, to klasa dla ciebie.

u 1D – KLASA MENADŻErSKA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania matematyczne i geograficzne oraz
poszerzać umiejętności językowe, wybierz 1D. Pokażemy ci, jak analizować świat
przyrodniczych i społecznych zależności przez pryzmat liczb. idealne miejsce dla
przyszłych ekonomistów, biznesmenów oraz menedżerów.

u 1E1 – KLASA MEDYCZNA
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
Profil polecany dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą
w przyszłości podjąć studia m.in. na kierunkach medycznych. Rozszerzenie języka
angielskiego pozwoli uczniom rozwijać również zainteresowania lingwistyczne.

u 1E2 – KLASA MEDYCZNA
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Do klasy o tym profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrod-
niczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych,
biotechnologicznych i medycznych. Zwiększona liczba godzin matematyki umoż-
liwi uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Zapewni także duże
szanse osiągnięcia sukcesów na kolejnym etapie kształcenia.

u KiERUNKi KSZtAłCENiA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
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u „SłOWAK” tO:

u ZgrANY ZESPÓŁ KrEATYWNYCH NAUCZYCiELi, 
CUDOWNA MŁODZiEŻ i ŚWiETNA ATMOSfErA
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u MOŻLiWOŚĆ rOZWiJANiA 
SWOiCH PASJi i ZAiNTErESOWAń,
m.in.: warsztaty teatralne, 
plastyczne, muzyczne, klub brydżowy,
badminton, Dyskusyjny Klub Książki,
konkursy i zawody sportowe, 
spotkania z osobistościami 
świata kultury i nauki

u AKTYWNiE DZiAŁAJĄCY 
SAMOrZĄD UCZNiOWSKi
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u WYCiECZKi KrAJOWE i ZAgrANiCZNE 
OrAZ LEgENDArNE rAJDY rOWErOWE
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u DOBrZE WYPOSAŻONE SALE LEKCYJNE, BOgATY KSiĘgOZBiÓr 
W BiBLiOTECE, fUNKCJONALNA SALA giMNASTYCZNA Z SiŁOWNiĄ 
i ŚCiANKĄ WSPiNACZKOWĄ
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ZAPRASZAMY NA DZiEŃ OtWARtY
sobota, 23 kwietnia 2022 r. 
w godz. 10.00 – 13.00

więcej informacji o nas na Facebooku
oraz stronie internetowej www.slowacki.eu 

Zacznij swoją przygodę w „Słowaku” 
i dołącz do grona najlepszych!

u BLiSKiE SĄSiEDZTWO KLiMATYCZNEgO LASU,
DOBrY DOJAZD (POCiĄgi, AUTOBUSY)

u PrZYJEMNY BUfET, AUTOMAT Z KAWĄ, SZAfKA DLA KAŻDEgO UCZNiA, 
BEZPiECZNE MiEJSCE DO PArKOWANiA rOWErÓW

u SPOŁECZNOŚĆ, KTÓrA CHĘTNiE WŁĄCZA SiĘ W AKCJE CHArYTATYWNE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 
im. Marii Skłodowskiej-curie

ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock
tel. 22 779 30 70 | tel./fax 22 779 30 79 w. 55
e-mail: sekretariat@nukleonik.pl | www.nukleonik.pl

NUkLEONik to szkoła wyjątkowa, tworzona przez ludzi z pasją, to szkoła, która
łączy w sobie tradycję, nowoczesność, wysoki poziom nauczania i indywi-

dualne podejście do uczniów. Nasza Szkoła świetnie przygotuje cię do zawodu 
i spełnieni oczekiwania przyszłych pracodawców. Będziesz mógł wcześniej roz-
począć swoją karierę zawodową i szybko się usamodzielnić, pracując i rozwijając
się w interesującym cię zawodzie. 
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u tECHNiKUM NR 2 

u TECHNiK ELEKTrYK 
Zawód technik elektryk jest zawodem perspektywicznym, świetnie płatnym 
i niezwykle poszukiwanym na rynku pracy. absolwent tego kierunku przygoto-
wany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania
napraw instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elek-
trycznym. absolwent technikum w zawodzie technik elektryk może w przyszło-
ści kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych. Możliwości
zatrudnienia w zawodzie elektryka są bardzo duże, począwszy od przemysłu,
poprzez usługi, a skończywszy na handlu. Przedmiot rozszerzony w tej klasie to
matematyka. Język obcy wiodący: język angielski, drugi język do wyboru:
język niemiecki/język rosyjski. Przedmioty punktowane przy naborze: język
polski, matematyka, fizyka, język angielski.

u TECHNiK iNfOrMATYK
technik informatyk to zawód umożliwiający podję-
cie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się
branży informatycznej. Dziś niemal każde przed-
siębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu it 
i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrze-
bowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne.
technik informatyk przygotowuje stanowiska kom-
puterowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy,
diagnozuje je i naprawia. Jest projektantem i admi-
nistratorem sieci komputerowych. tworzy strony
internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.
Przedmiot rozszerzony w tej klasie to matema-
tyka. Język obcy wiodący: język angielski, drugi
język do wyboru: język niemiecki/język rosyjski.
Przedmioty punktowane przy naborze: język pol-
ski, matematyka, fizyka, język angielski.
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u TECHNiK PrOgrAMiSTA 
(NOWOŚĆ!)
Nowy zawód technik programista
jest odpowiedzią na olbrzymie zapo-
trzebowanie rynku pracy na specja-
listów z tej dziedziny. Programiści to
jedni z najlepiej zarabiających spe-
cjalistów w obszarze it, mający prak-
tycznie nieograniczone możliwości
rozwoju. Programowanie to nie tylko
pieniądze, to ciekawa pasja dająca m.
in. możliwość programowania robo-
tów, tworzenia stron internetowych,
pisania gier 3D, aplikacji mobilnych,
desktopowych i robienia wielu inno-
wacyjnych, kreatywnych rzeczy. Zdo-

bycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwia kontynuację nauki na
najlepszych politechnikach lub uniwersytetach, a także pozwala na realizację własnej drogi
zawodowej poprzez zatrudnienie w firmach programistycznych lub samozatrudnienie (pro-
gramista freelancer). Przedmiot rozszerzony w tej klasie to matematyka. Język obcy
wiodący: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki/język rosyjski. Przed-
mioty punktowane przy naborze: język polski, matematyka, fizyka, język angielski. 
ZaStRZEGaMY SOBiE PRawO NiE URUcHOMiENia kLaSY
w PRZYPaDkU kaNDYDatÓw O ZBYt NiSkiEJ PUNktacJi. (tYLkO 24 MiEJSca!)

u TECHNiK grAfiKi 
i POLigrAfii CYfrOWEJ 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
przygotowuje i opracowuje różnego
rodzaju projekty graficzne o charak-
terze informacyjnym i reklamowym.
Reprezentanci zawodu zajmują się
także tworzeniem opakowań i ety-
kiet na opakowaniach produktów,
materiałów reklamowych i wizytó-
wek. Potrafią również projektować
cyfrowe modele 3D oraz obsługiwać
skanery i drukarki 3D. Przedmiot
rozszerzony w tej klasie to język
angielski. Język obcy wiodący:
język angielski, drugi język do wy-

boru: język niemiecki/język rosyjski. Przedmioty punktowane przy naborze: język pol-
ski, matematyka, fizyka, język angielski.
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u TECHNiK LOgiSTYK 
z innowacją STrAŻACKO-rATOWNiCZĄ 
Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dzie-
dziną życia publicznego. wszystko, co wytworzy prze-
mysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone,
przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej
zajmuje się logistyka. w czasie nauki w naszej szkole zdo-
będziesz wiedzę z zakresu magazynowania, zarządzania
zapasami, spedycji i transportu, produkcji i ekologii.

klasa ta to propozycja dla uczniów, którzy chcą uzys-
kać zawód technik logistyk oraz chcieliby rozwinąć zain-
teresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami
wiedzy pożarniczej i pracy strażaka. absolwenci tego kie-
runku będą przygotowani do podjęcia pracy w działach
logistyki właściwie wszystkich gałęzi gospodarki, po-
cząwszy od zakładów produkcyjnych, działów zaopatrze-
nia i sprzedaży, transport i spedycję, aż po administrację
rządową i samorządową. Będą doskonale przygotowani
do rozpoczęcia studiów pożarniczych, studiów na uczel-
niach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu
logistyki, bezpieczeństwa publicznego. 

Przedmiot rozszerzony w tej klasie to geografia. Język obcy wiodący: język angielski,
drugi język do wyboru: język niemiecki/język rosyjski. Przedmioty punktowane przy
naborze: język polski, matematyka, geografia, język angielski.

u BRANżOWA SZKOłA i StOPNiA NR 2

u KLASA WiELOZAWODOWA (różne zawody) 
w klasie wielozawodowej prowadzimy kształcenie 
w różnych zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego określoną przez Rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy
wielozawodowej uczą się w szkole przedmiotów ogól-
nokształcących przez 2 lub 3 dni w tygodniu. w kolej-
nych dniach realizują praktyki w wybranym przez siebie
zawodzie u pracodawcy (uczniowie sami szukają pra-
codawcy, który podpisze z nimi umowę w celu przy-
gotowania zawodowego). Musicie jedynie pamiętać,
aby wasz pracodawca miał przygotowanie pedagogiczne i był mistrzem lub posiadał wy-
kształcenie w danym zawodzie. Raz w roku odbywają się również miesięczne kursy za-
wodowe, gdzie uczniowie poznają teoretyczne zagadnienia swojego zawodu. Przedmioty
punktowane przy naborze: język polski, matematyka, fizyka, język angielski.
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u Nasza szkoła jest inna niż wszystkie – ma niepowtarzalny charakter, który two-
rzą wspaniali uczniowie, otwarci i wspierający nauczyciele, serdeczni, zawsze
uśmiechnięci pracownicy administracji i obsługi oraz zaangażowana, czuwająca nad
wszystkim Dyrekcja. 

u Baza i wyposażenie szkoły są stale unowocześniane - nowe skrzydło z pracownią
logistyczną i warsztatami szkolnymi, boisko wielofunkcyjne, świeżo wyremontowane
patio, pracownie komputerowe oraz nasza największa duma, najnowocześniejsza w po-
wiecie hala sportowa. ten wyjątkowy obiekt został oddany do użytku w grudniu 2020 r.
i od tego czasu sala gimnastyczna, siłownia, a także hala sportowa do gier zespołowych
są miejscem treningów i pozwalają rozwijać naszym uczniom sportowe pasje.

u Dlaczego warto wybrać NUKLEONiK?
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u Szkoła uczestniczy w projektach unijnych, dzięki którym placówka jest doposażona
w specjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego, a uczniowie realizują dodat-
kowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i specjalistyczne kursy oraz płatne
staże u pracodawców.

u Nukleonik kształci w zawodach deficytowych, na które jest zapotrzebowanie 
na rynku pracy. absolwenci naszej szkoły są wysoko cenionymi pracownikami. 
Bezpośrednio po ukończeniu szkoły niemal wszyscy nasi uczniowie podejmują
pracę, a zdecydowana większość z nich pracuje zgodnie z wyuczonym zawodem.
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u grono Pedagogiczne dba o to, by szkoła była miejscem nie tylko nauki, ale też prze-
strzenią do nawiązywania przyjaźni, odkrywania swoich talentów, wspólnej zabawy.
Duży nacisk kładziemy na integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez warsz-
taty, wycieczki, wspólne przygotowywanie imprez szkolnych, działania Samorządu
Uczniowskiego, a także udział w akcjach charytatywnych.
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ZAPRASZAMY NA DZiEŃ OtWARtY
sobota, 23 kwietnia 2022 r. 
w godz. 10.00 – 13.00

WSZYSTKiE KLASY ZOSTANĄ UTWOrZONE 
POD WArUNKiEM PEŁNEgO NABOrU DO DANEJ KLASY
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Zespół Szkół 
im. ks. kardynała 
Stefana wyszyńskiego

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

REkRUtacJa DO kLaS PiERwSZYcH Na ROk SZkOLNY 2022/ 2023
u Technikum 5-letnie /dla absolwentów szkół podstawowych/
u technik pojazdów samochodowych /klasa cywilna i klasa wojskowo-sportowa/
u technik spedytor /klasa cywilna i klasa wojskowo-sportowa 

z angielskim językiem dowodzenia/
u Branżowa Szkoła i Stopnia
u mechanik pojazdów samochodowych

ZAPRASZAMY NA DZiEŃ OtWARtY
wtorek, 27 kwietnia 2022 r. godz. 17
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u TECHNiK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
/kLaSa wOJSkOwO-SPORtOwa/

Program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycz-
nych realizowany jest w szkole. Program praktycznego kształcenia zawodowego jest
realizowany w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w samochodowych
warsztatach naprawczych i diagnostycznych na terenie karczewa, Otwocka, Józe-
fowa i Falenicy pod nadzorem wysokiej klasy profesjonalistów.

Z wyboru tej specjalności wynikają następujące korzyści:
u uzyskanie atrakcyjnego zawodu na rynku pracy,
umożliwość naprawy własnego pojazdu w trakcie zajęć praktycznych,
u możliwość uzyskania pracy, po ukończeniu szkoły, 
w jednej z firm prowadzących zajęcia praktyczne 
oraz w firmach o podobnej działalności,
u profesjonalne przygotowanie do otwarcia własnej firmy.

u TECHNiK SPEDYTOr 
/kLaSa wOJSkOwO-SPORtOwa Z aNGiELSkiM JęZYkiEM DOwODZENia/
Program kształcenia zawodowego realizowany jest w pra-

cowniach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie
spedycyjno-logistyczne oraz dobrej klasy sprzęt komputerowy.

Absolwent w zawodzie technik spedytor 
będzie przygotowany do realizacji następujących zadań: 
u planowania i organizowania prac związanych 
z przewozem ładunków;
u prowadzenia dokumentacji związanej 
z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
u prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami 
i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
uwykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu
procesu transportowego.

Dodatkowo dla technika mechanika i technika spedytora przewidziane są 
następujące zajęcia:
u przysposobienie wojskowe,
u zajęcia z samoobrony /wysoka sprawność fizyczna i nabywanie umiejętności 
walki obronnej w bliskim kontakcie/,
u w ramach lekcji wychowania fizycznego ma miejsce realizacja: sportów walki, akro-
batyki i zapasów w ilości 2-óch godzin tygodniowo, 1 godzina zajęć wychowania fizycz-
nego prowadzona według wymogów podstawy programowej,
u obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w atrakcyjnych miejscach związanych z wojskiem,
u jeden dzień w tygodniu jest tzw. dniem „mundurowym” – uczniowie klasy przychodzą
do szkoły w mundurach.

u tECHNiKUM 5-LEtNiE 
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W tej specjalności szkoła współpracuje z:
u 10-tym Pułkiem Samochodowym 
w warszawie,
u klubem Strzelectwa Sportowego
„Snajper” w Garwolinie,
u wojskowym Ośrodkiem Farmacji 
i techniki Medycznej w celestynowie,
u wojskowym komendantem Uzupeł-
nień w Garwolinie,
u Odziałem Zabezpieczenia Garnizonu
Stołecznego w warszawie,
u 6-tą Mazowiecką Brygadą wOt,
u Muzeum Ziemi Otwockiej,
u towarzystwem Przyjaciół JS 1548 Strzelec,,
u Nadwiślańskim Stowarzyszeniem Strzeleckim,
u Światowym Związkiem Żołnierzy ak, koło Nr 4 „Fromczyn” w Otwocku.

Absolwent po ukończeniu szkoły uzyska dobre wykształcenie 
techniczne, będzie również przygotowany do służby w wojsku 
i innych formacjach mundurowych.

u MECHANiK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH
Podobnie jak w przypadku technika pojazdów samo-

chodowych program kształcenia zawodowego przedmio-
tów teoretycznych realizowany jest w szkole. Program
praktycznego kształcenia zawodowego jest realizowany
w formie zajęć praktycznych (w klasie i przeznaczony jest
jeden dzień w tygodniu na zajęcia praktyczne, a w klasach
ii i iii po dwa dni w tygodniu), w samochodowych warsz-
tatach naprawczych i diagnostycznych na terenie kar-
czewa, Otwocka, Józefowa i Falenicy pod nadzorem
wysokiej klasy profesjonalistów

Z wyboru tej specjalności również wynikają następujące korzyści:
u uzyskanie zawodu atrakcyjnego na rynku pracy,
u możliwość naprawy własnego pojazdu w trakcie zajęć praktycznych,
u możliwość uzyskania pracy, po ukończeniu szkoły, w jednej z firm prowadzących 
zajęcia praktyczne oraz innych firmach prowadzących zbliżoną działalność.

u BRANżOWA SZKOłA i StOPNiA
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u Erasmus +
Nasza Szkoła otrzymała akredytację 
Erasmusa w sektorze kształcenie 
i szkolenia zawodowe.Jest to kolejny 
projekt UniiEuropejskiej, w którym 
mamy przyjemność uczestniczyć, 
a Nasi Uczniowie szkolić się, zwiększać
swoje kompetencje zawodowe 
oraz zwiedzać Europę.  

u Ogólnopolska Olimpiada 
Spedycyjno- Logistyczna
Uczniowie klas o profilu technik 
Spedytor biorą udział w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej.

u Ogólnopolskie Konkursy Wiedzy.
Uczniowie biorą udział w Olimpiadzie 
wiedzy technicznej, techniki 
Samochodowej, Spedycja - transport 
– cło, Matematycznej, Ogólnopolskich
Mistrzostwach Mechaników.

u Stypendium naukowe
Nasi uczniowie za bardzo dobre wyniki 
w nauce otrzymująStypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

u Wychowanie patriotyczne
wychowanie patriotyczne zawsze pełniło 
w naszej szkole bardzo ważną rolę. 
Bierzemy udział w obchodach rocznic 
narodowychoraz zapraszamy na spotkania
ludzi tworzących historię naszego kraju.

u Wolontariat szkolny
Szkolne koło wolontariatu działa prężnie.
Zostaliśmy nagrodzeni statuetką anioła
wolontariatu Powiatu Otwockiego.



POwiat ZASTrZEgA SOBiE PrAWO 
DO rEZYgNACJi Z UTWOrZENiA KLASY, 
DO ktÓREJ, w PiERwSZYM EtaPiE REkRUtacJi, 
ZGŁOSi Się NiEwYStaRcZaJĄca LicZBa cHętNYcH


