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Drodzy Uczniowie 
tegorocznych klas ósmych!
Niebawem staniecie przed jednym z ważniejszych wyborów w Waszym życiu 
– wyborem szkoły średniej. Chcąc Wam pomóc w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji,
tak jak w poprzednich latach przygotowaliśmy informator, mający na celu 
przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych Powiatu Otwockiego.

Szkoły z naszego powiatu oferują różnorodne możliwości rozwoju, o czym dowiecie się 
na kolejnych stronach informatora edukacyjnego. We wszystkich szkołach i placówkach
staramy się zapewnić jak najlepsze warunki nauki. Uczy w nich doskonała kadra 
pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne są nieustannie modernizowane i doposażane
w pomoce naukowe. Serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z tegoroczną ofertą
edukacyjną, byście mogli dokonać jak najlepszego wyboru.
Młodzi ludzie, którzy marzą o dobrym liceum, mogą z całą pewnością zawierzyć swoją
przyszłość Liceum im. K.I. Gałczyńskiego lub Liceum im. J. Słowackiego. Nauka w tych szkołach
to szansa na rozwijanie własnych zainteresowań i pogłębianie wiedzy pod okiem wysoko 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Możecie tu zawsze liczyć na akceptację i wsparcie. 
Na tych, którzy chcieliby od razu po szkole średniej mieć jakiś zawód – czeka bardzo ciekawa
oferta kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, tak zwanym
„Ekonomiku”, który „specjalizuje się” w zawodach ekonomicznych i gastronomicznych, 
a także prowadzi klasę przygotowania wojskowego, czy też w Zespole Szkół Nr 2, 
czyli „Nukleoniku”, w którym możecie zdobyć poszukiwane obecnie na rynku pracy 
takie zawody jak: informatyk, elektryk, grafik komputerowy, logistyk lub programista. 
Spotkacie w tych szkołach kompetentnych pedagogów, którzy pomogą Wam szybko
zaaklimatyzować się w nowym środowisku i zdobyć rzetelną wiedzę.
Liczę, iż oferta edukacyjna szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki,
spełni Wasze oczekiwania. Jednocześnie życzę jak najlepszych ocen na świadectwach 
oraz pomyślnego wyniku z egzaminu ósmoklasisty!

Krzysztof Szczegielniak, Starosta Otwocki
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ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock
tel. 22 779 30 70 | tel./fax  22 779 30 79 w. 55

sekretariat@nukleonik.pl  | www.nukleonik.pl | www.facebook.com/nukleonik

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

do uczniów. Nasza Szkoła świetnie przygotuje Cię do zawodu i spełnieni oczekiwania 
przyszłych pracodawców. Będziesz mógł wcześniej rozpocząć swoją karierę zawodową i szybko się

usamodzielnić, pracując i rozwijając się w interesującym Cię zawodzie. 

ZESPÓŁ 
SZKÓŁ 
NR 2 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w OTWOCKU
„NUKLEONIK”



u TECHNIK INFORMATYK
Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie 
rozwijającej się branży informatycznej. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd 
uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie 
na specjalistów z tej branży jest ogromne. Technik informatyk przygotowuje 
stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. 
Jest projektantem i administratorem sieci komputerowych. Tworzy strony internetowe 
i bazy danych oraz administruje nimi. 

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.
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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 przygotowany jest do projektowania, wykonywania, 
diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznych 
oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Absolwent technikum 
w zawodzie technik elektryk może w przyszłości 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.
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u TECHNIK PROGRAMISTA (NOWOŚĆ!)
Nowy zawód technik programista jest odpowiedzią na olbrzymie zapotrzebowanie rynku pracy 
na specjalistów z tej dziedziny. Programiści to jedni z najlepiej zarabiających specjalistów w obszarze IT, 
mający praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa
pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, tworzenia stron internetowych, pisania gier 3D, 
aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy. 
Zdobycie 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 (programista freelancer). 

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 GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne 
o charakterze informacyjnym i reklamowym. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem
opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. 
Potrafią również projektować cyfrowe modele 3D oraz obsługiwać skanery i drukarki 3D. 

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

u TECHNIKUM NR 2 
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u TECHNIK LOGISTYK z innowacją STRAŻACKO-RATOWNICZĄ 
Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną życia publicznego. 
Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną 
zajmuje się logistyka. W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu magazynowania,
zarządzania zapasami, spedycji i transportu, produkcji i ekologii. Klasa ta to propozycja dla uczniów, 
którzy chcą uzyskać zawód technik logistyk oraz chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem,
zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracy strażaka. Absolwenci tego kierunku będą 
przygotowani do podjęcia pracy w działach logistyki właściwie wszystkich gałęzi gospodarki, począwszy 
od zakładów produkcyjnych, działów zaopatrzenia i sprzedaży, transport i spedycję, aż po administrację
rządową i samorządową. Będą doskonale przygotowani do rozpoczęcia studiów pożarniczych, studiów 
na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu logistyki, bezpieczeństwa publicznego. 

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 KLASA WIELOZAWODOWA (różne zawody) 
W klasie wielozawodowej prowadzimy kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, elektryk, stolarz, ślusarz.
Uczniowie klasy wielozawodowej uczą się w szkole przedmiotów ogólnokształcących przez 2 lub 3 dni 
w tygodniu. W kolejnych dniach realizują praktyki w wybranym przez siebie zawodzie u pracodawcy
(uczniowie sami szukają pracodawcy, który podpisze z nimi umowę w celu przygotowania zawodowego).
Musicie jedynie pamiętać, aby Wasz pracodawca miał przygotowanie pedagogiczne i był mistrzem 
lub posiadał wykształcenie w danym zawodzie. Raz w roku odbywają się również miesięczne kursy 
zawodowe, gdzie uczniowie poznają teoretyczne zagadnienia swojego zawodu. Kursy te realizowane są
w każdym roku nauki w Centrach Kształcenia Zawodowego w różnych miejscowościach na terenie 
województwa mazowieckiego, np. Mińsk Mazowiecki, Warszawa, Szydłowiec, Węgrów, 
Wyszków, Gostynin. Oceny z zaliczonych kursów są wpisywane na świadectwo szkolne. 
Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, matematyka, fizyka, język angielski.

u TECHNIKUM NR 2 

u BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 
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u Nasza szkoła jest inna niż wszystkie
– ma niepowtarzalny charakter, 

który tworzą 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 powiecie 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.

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 dodatkowe 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.

u Grono Pedagogiczne dba o to, by szkoła była
miejscem nie tylko nauki, ale też przestrzenią 

do nawiązywania przyjaźni, odkrywania swoich 
talentów, wspólnej zabawy. Duży nacisk kładziemy

na integrowanie społeczności uczniowskiej 
poprzez warsztaty, wycieczki, wspólne 

przygotowywanie imprez szkolnych, 
działania Samorządu Uczniowskiego, 

a także udział w akcjach charytatywnych.

WSZYSTKIE KLASY ZOSTANĄ UTWORZONE 
POD WARUNKIEM PEŁNEGO NABORU 

DO DANEJ KLASY

ZAPRASZAMY 
NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 

22 KWIETNIA 2023 r. (sobota) w godz. 1000-1300



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 

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

(fragment hymnu szkoły)

ZESPÓŁ 
SZKÓŁ 
Ekonomiczno-
-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica 
w Otwocku

u TECHNIKUM NR 1

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń w trakcie edukacji ma obowiązek przystąpić do egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu których otrzyma tytuł technika. 

Po ukończeniu szkoły może przystąpić do egzaminów maturalnych.



12 SZKOLNY INFORMATOR POWIATOWY 23/24

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 
u Zajęcia prowadzone w nowoczesnych
pracowniach przedmiotowych
u Praktyki zawodowe 
w biurach rachunkowych, bankach,
urzędach (4 tygodnie w klasie III 
i 4 tygodnie w klasie IV)  
u Możliwość uczestnictwa w kursach
i szkoleniach zawodowych np.: 
szkolenia z Excela i obsługi 
programu Płatnik

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
u Podstawy ekonomii i statystyki 
u Działalność przedsiębiorstwa
u Techniki biurowe
u Kultura zawodu
u Finanse przedsiębiorstw
u Kadry i płace
u Biuro rachunkowe 
u Prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych
u Język angielski 
w branży ekonomicznej

WAŻNE:
uOkres nauki - 5 lat
uNauczane języki: 
angielski i niemiecki
uPrzedmioty w zakresie 
rozszerzonym – język angielski
uNauka kończy się uzyskaniem
tytułu technika oraz 
egzaminem maturalnym
u Każdy uczeń musi przystąpić 
do egzaminu zawodowego:
EKA.04 Stosowanie przepisów
prawa w prowadzeniu 
działalności – w klasie III
EKA.05 Prowadzenie spraw 
kadrowo – płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek 
organizacyjnych – w klasie V

A CO PO SZKOLE? – MOŻESZ:
uWybrać dalsze kształcenie 
na wyższych uczelniach 
na kierunkach np.: ekonomia, 
finanse i rachunkowość, 
zarządzanie i marketing i innych
uPodjąć pracę np. w urzędach
państwowych, bankach, 
biurach rachunkowych
uProwadzić własną 
działalność gospodarczą

BRANŻA EKONOMICZNA

TECHNIK EKONOMISTA

SZKOLNA PRACOWNIA ZAWODOWA

Ekonomista jest zawsze w modzie i dobrą pracę od zaraz ma, 
płacę wysoką, bo w tym zawodzie sukces jest pewny na sto dwa.

Zawód TECHNIK EKONOMISTA jest właśnie dla Ciebie!
To zawód z przyszłością!!!
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PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 
u Zajęcia prowadzone w nowoczes-
nych pracowniach przedmiotowych
u Praktyki zawodowe 
w biurach rachunkowych, 
bankach (4 tygodnie w klasie III 
i 4 tygodnie w klasie IV)  
u Możliwość uczestnictwa 
w kursach i szkoleniach zawodowych 
np.:  szkolenia z Excela i z obsługi
programu Płatnik

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
u Podstawy ekonomii i statystyki
u Działalność przedsiębiorstwa
u Techniki biurowe
u Kultura zawodu
u Finanse przedsiębiorstw
u Kadry i płace
u Biuro rachunkowe 
u Prowadzenie spraw 
kadrowo - płacowych
u Język angielski 
w branży ekonomicznej

Uczeń tej klasy dodatkowo 
uczestniczy w   szkoleniu
z zakresu przygotowania 
wojskowego w formie 
zajęć praktycznych realizowanych
przez patronacką jednostkę
wojskową oraz w obozie 
szkoleniowym na terenie 
obiektów wojskowych

TECHNIK EKONOMISTA
ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

SZKOLENIE TAKTYCZNE

Oddział przygotowania wojskowego może być doskonałą szkołą życia, w czasie której 
można poznać samego siebie, swoje możliwości i predyspozycje.

Zawód TECHNIK EKONOMISTA - odział przygotowania wojskowego 
jest właśnie dla Ciebie! To zawód z przyszłością!!!

WAŻNE:
u Okres nauki - 5 lat
u Przedmioty w zakresie 
rozszerzonym – język angielski
u Nauczane języki: 
angielski i niemiecki
u Nauka kończy się uzyskaniem
tytułu technika oraz egzaminem
maturalnym
u Każdy uczeń musi przystąpić 
do egzaminu zawodowego:
EKA.04 Stosowanie przepisów
prawa w prowadzeniu działalności 
w klasie III
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo
– płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych w klasie V
u Po ukończeniu szkoły uczeń 
otrzymuje certyfikat MON

A CO PO SZKOLE? – MOŻESZ:
u Wybrać dalsze kształcenie 
na wyższych uczelniach 
na kierunkach np.: ekonomia, 
finanse i rachunkowość, zarządzanie 
i   marketing, wojskowych i innych
u Podjąć pracę np. w urzędach
państwowych, bankach, biurach
rachunkowych
u Prowadzić własną działalność
gospodarczą
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PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 
u Zajęcia prowadzone 
w nowoczesnych pracowniach
przedmiotowych
u Praktyki zawodowe 
w biurach rachunkowych, 
bankach (4 tygodnie w klasie III 
i 4 tygodnie w klasie IV)  
u Możliwość uczestnictwa 
w kursach i szkoleniach 
zawodowych np. szkolenia z Excela 
i z obsługi programu Płatnik

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
u Ekonomika przedsiębiorstw
u Kadry i płace
u Finanse przedsiębiorstw
u Statystyka
u Rozliczenia finansowe małych
przedsiębiorstw
u Rachunkowość finansowa
u Biuro rachunkowe
u Język obcy w branży ekonomicznej

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Jeśli lubisz liczyć, 
chcesz zrozumieć gospodarkę,
poznać zasady prowadzenia
biznesu, a ponadto jesteś 
kreatywny i operatywny 
w działaniu, zdolny 
do systematycznej i planowanej
pracy, masz umiejętność
nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, lubisz pracować 
w zespole, masz poczucie
odpowiedzialności, jesteś 
skrupulatny i samodzielny.

Zawód TECHNIK RACHUNKOWOŚCI jest właśnie dla Ciebie! 
To zawód z przyszłością!!!

WAŻNE:
u Okres nauki - 5 lat
u Przedmioty w zakresie 
rozszerzonym – język angielski
u Nauczane języki: 
angielski i niemiecki
u Przedmiot w zakresie 
rozszerzonym: język angielski
u Nauka kończy się 
uzyskaniem tytułu technika 
oraz egzaminem maturalnym
u Każdy uczeń musi przystąpić 
do egzaminu zawodowego:
EKA.05 - Prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek 
organizacyjnych w klasie III
EKA.07 - Prowadzenie
rachunkowości w klasie V

A CO PO SZKOLE? – MOŻESZ:
u Wybrać dalsze kształcenie na
wyższych uczelniach na kierunkach,
np.: rachunkowość i finanse,
zarządzanie i marketing i innych 
u Podjąć pracę np. w bankach, 
biurach rachunkowych, działach
kadrowych w firmach.
u Prowadzić własną działalność
gospodarczą 



15 SZKOLNY INFORMATOR POWIATOWY 23/24

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 
u Zajęcia praktyczne
w nowoczesnych szkolnych 
pracowniach specjalistycznych
uPraktyki zawodowe 
w hotelach, motelach, ośrodkach 
wczasowo-rehabilitacyjnych, 
pensjonatach, centrach 
konferencyjnych (4 tygodnie w klasie III 
i 4 tygodnie w klasie IV)  
uMożliwość uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach zawodowych np.
szkolenie barmańskie i baristyczne

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:
uPodstawy hotelarstwa
u Techniki pracy 
w hotelarstwie
uOrganizacja pracy 
w hotelarstwie
uPrzygotowanie 
i podawanie śniadań
uDziałalność recepcji 
uRezerwacja usług hotelarskich
u Język angielski w hotelarstwie 

WAŻNE !!!
uOkres nauki: 5 lat
uNauczane języki: angielski i francuski
uPrzedmiot w zakresie 
rozszerzonym: język angielski
uNauka kończy się uzyskaniem 
tytułu technika
oraz egzaminem maturalnym
u Każdy uczeń musi przystąpić 
do egzaminu zawodowego:
HGT.03 – Obsługa gości 
w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie w klasie III
HGT.06 – Realizacja usług 
w recepcji w klasie V
u Kierunek znalazł się 
w wykazie zawodów 
o szczególnym znaczeniu 
dla rozwoju państwa 
oraz istotnym zapotrzebowaniu 
na pracowników w województwie 
mazowieckim

A CO PO SZKOLE? – MOŻESZ:
uWybrać dalsze kształcenie na
wyższych uczelniach na kierunkach, 
np.: turystyka i rekreacja itp.
uPodjąć pracę np.  w: hotelach,
motelach, pensjonatach, itp.
uProwadzić własną 
działalność gospodarczą 

BRANŻA HOTELARSKA

TECHNIK HOTELARSTWA 

„Widzieć wszystko bez patrzenia, słyszeć wszystko bez słuchania. Być usłużnym, 
ale nie służalczym, zgadywać życzenia nie będąc niedyskretnym”.

Jeśli jesteś zwolennikiem podróży, języków obcych, eventów, 
lubisz poznawać innych ludzi, chcesz nauczyć się, jak zorganizować 

pobyt dla gościa i poznać świat hoteli „od podszewki”, to 
zawód TECHNIK HOTELARSTWA jest właśnie dla Ciebie!                                                                                       
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PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 
u Zajęcia prowadzone
w nowoczesnych, szkolnych 
pracowniach przedmiotowych 
uPraktyki zawodowe w zakładach
pracy, firmach, laboratoriach
zakładowych lub hotelach (4 tygodnie 
w klasie III i 4 tygodnie w klasie IV)
uMożliwość uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach zawodowych np.: 
kurs carvingu, kurs dietetyczny,  
szkolenie barmańskie i baristyczne.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:
uGospodarka magazynowa 
i podstawy zarządzania 
uProcesy produkcji wyrobów cukier-
niczych 
u Technologia produkcji cukierniczej 
uAnaliza żywności 
uNadzorowanie produkcji 
w zakładzie przetwórstwa spożywczego 
u Język obcy w produkcji cukierniczej

WAŻNE !!!
uOkres nauki: 5 lat
uPrzedmiot w zakresie rozszerzonym:
chemia
uNauczane języki: angielski i niemiecki
uNauka kończy się uzyskaniem tytułu
technika oraz egzaminem maturalnym
u Każdy uczeń musi przystąpić 
do egzaminu zawodowego:
SPC.01 - Produkcja wyrobów 
cukierniczych w klasie III 
SPC.07 - Organizacja 
i nadzorowanie produkcji wyrobów
spożywczych w klasie V
u Kierunek znalazł się w wykazie 
zawodów deficytowych 
w powiecie otwockim 

A CO PO SZKOLE? – MOŻESZ:
uWybrać dalsze kształcenie na
wyższych uczelniach na kierunkach, np.:
technologia żywności, dietetyka i innych 
uPodjąć pracę np. w: zakładach
spożywczych, laboratoriach
zakładowych 
uProwadzić własną działalność
gospodarczą 

BRANŻA GASTRONOMICZNA

TECHNIK 
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

z innowacją manager zdrowej żywności i żywienia

Jeśli jesteś zwolennikiem dbałości o zdrowy tryb życia i zdrowego
odżywiania się, chcesz kształtować dobre zwyczaje żywieniowe… Chcesz

wiedzieć, dlaczego czekolada rozpływa się w ustach lub czym 
różni się masło od margaryny i dlaczego chleb ma rumianą skórkę? 

zawód TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI  jest właśnie dla Ciebie!                                                                                       

Nauka na tym kierunku pozwala 
na uzyskanie dwóch zawodów 

– cukiernik 
oraz technik technologii 

żywności!
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PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 
u Zajęcia praktyczne prowadzone są
w nowoczesnych, dobrze
wyposażonych szkolnych 
pracowniach przedmiotowych 
uPraktyki zawodowe 
w restauracjach, hotelach, 
firmach cateringowych itp. 
(4 tygodnie w klasie III 
i 4 tygodnie w klasie IV)  
uMożliwość uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach zawodowych np.
kurs carvingu, kurs dietetyczny,  
szkolenie barmańskie i baristyczne.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:
u Technologia gastronomiczna 
z towaroznawstwem
uProcesy technologiczne w gastronomii
uWyposażenie i zasady
bezpieczeństwa w gastronomii
u Zasady żywienia
uObsługa klientów w gastronomii
uPlanowanie żywienia i produkcji 
gastronomicznej
uOrganizacja produkcji gastronomicznej
u Język angielski w gastronomii

WAŻNE !!!
uOkres nauki: 5 lat
uPrzedmiot w zakresie 
rozszerzonym: chemia
uNauczane języki: angielski i niemiecki
uNauka kończy się uzyskaniem 
tytułu technika oraz 
egzaminem maturalnym
u Każdy uczeń musi przystąpić 
do egzaminu zawodowego:
HGT.02 –Przygotowywanie
i  wydawanie dań w klasie IV
HGT.12 - Organizacja 
żywienia i usług  gastronomicznych 
w klasie V

A CO PO SZKOLE? – MOŻESZ:
uWybrać dalsze kształcenie na
wyższych uczelniach na kierunkach, 
np.: żywienie człowieka, dietetyka i innych 
uPodjąć pracę  w zakładach gastro-
nomicznych,  hotelach, restauracjach 
uProwadzić własną 
działalność gospodarczą 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH

z innowacją Dietetyka – Akademia Zdrowia

Jeśli interesujesz się zdrowym stylem życia, chcesz promować 
dobre nawyki żywieniowe, a także chcesz się nauczyć różnych 

technik kulinarnych, układać jadłospisy oraz dowiedzieć się, 
czym jest kuchnia molekularna? 

zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
jest właśnie dla Ciebie!                                                                                       

Nauka na tym kierunku pozwala 
na uzyskanie dwóch zawodów 

– kucharz oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych!



u BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Nauka w branżowej szkole trwa 3 lata. Uczeń w trakcie edukacji ma obowiązek przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
Szkoła przygotowuje uczniów do pracy i dalszego kształcenia
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PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 
u Zajęcia z procesów 
produkcji cukierniczej
w nowoczesnych szkolnych 
pracowniach przedmiotowych 
u Zajęcia praktyczne 
w zakładach cukierniczych 
i piekarskich, cukierniach w klasie II 
(1 dzień w tygodniu) 
i w klasie III (2 dni w tygodniu)
u Możliwość uczestnictwa 
w kursach i szkoleniach 
zawodowych np.: 
– szkolenie cukiernicze
– kurs carvingu
– kurs dietetyczny  

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:
u Technika w produkcji cukierniczej
u Gospodarka magazynowa 
w zakładzie cukierniczym
u Procesy produkcji wyrobów 
cukierniczych 
u Technologia produkcji cukierniczej 
u Język angielski zawodowy 

CUKIERNIK

Jeśli twoją pasją są wypieki, interesujesz się cukiernictwem, 
lubisz tworzyć nowe kompozycje smakowe deserów, to zawód CUKIERNIK jest właśnie dla Ciebie!  

WAŻNE:
u Okres nauki: 3 lata
u Język obcy: język angielski
u Każdy uczeń musi przystąpić 
do egzaminu zawodowego:
SPC.01 - Produkcja wyrobów 
cukierniczych w klasie III

A CO PO SZKOLE? – MOŻESZ:
u Wybrać dalsze kształcenie  
w Branżowej Szkole II Stopnia 
u Podjąć pracę w zakładach 
cukierniczych lub piekarskich, 
cukierniach
u Prowadzić własną 
działalność gospodarczą 



PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 
u Zajęcia z procesów 
technologicznych
w nowoczesnych szkolnych 
pracowniach przedmiotowych 
u Zajęcia praktyczne 
w renomowanych hotelach, 
restauracjach w klasie II 
(1 dzień w tygodniu) i w klasie III 
(2 dni w tygodniu)
u Możliwość uczestnictwa w kursach
i szkoleniach zawodowych np.: 
– szkolenie baristyczne
– szkolenie barmańskie
– kurs carvingu
– kurs dietetyczny  

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:
u Technologia gastronomiczna 
z towaroznawstwem
u Procesy technologiczne 
w gastronomii
u Wyposażenie zakładów 
gastronomicznych
u Język obcy w gastronomii

KUCHARZ

Jeśli lubisz przyrządzać posiłki, umiesz odnaleźć się w kuchni 
oraz posiadasz wyostrzony zmysł smaku i węchu, to predyspozycje 

do wykonywania zawodu już posiadasz. 
Kucharz to zawód idealny dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne!

WAŻNE:
u Okres nauki: 3 lata
u Język obcy: język angielski
u Każdy uczeń musi przystąpić 
do egzaminu zawodowego:
HGT.02 – Przygotowywanie 
i wydawanie dań w klasie III

A CO PO SZKOLE? – MOŻESZ:
u Wybrać dalsze kształcenie  
w Branżowej Szkole II Stopnia 
u Podjąć pracę w hotelach, 
restauracjach, firmach cateringowych
u Prowadzić własną 
działalność gospodarczą 
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PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU

�u praktyka zawodowa w technikum
odbywa się w klasie trzeciej 

i czwartej w wymiarze ogółem 
8 tygodni we współpracujących 
ze szkołą firmach i instytucjach 

w kraju i za granicą
�

u zajęcia praktyczne w szkole branżowej
odbywają się w klasie drugiej 

(jeden dzień w tygodniu) 
i w klasie trzeciej 

(dwa dni w tygodniu)

Praktyki zawodowe odbywają się 
także w formie staży zagranicznych 

realizowanych w ramach 
projektów unijnych. 

Od kilkunastu lat młodzież ZSEG 
wyjeżdża na staże zawodowe 

do krajów europejskich: 
Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Irlandii. 



STAŻE 
ZAGRANICZNE
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u Uczymy się od najlepszych w dobrze wyposażonych 
pracowniach przedmiotowych.

u Jesteśmy laureatami międzynarodowych i krajowych olimpiad i konkursów.
u Z dumą prezentujemy powierzone nam sztandary: Armii Krajowej, 

Batalionów Chłopskich, Kombatantów i Więźniów Politycznych.
uRekrutujemy młodzież do oddziałów przygotowania wojskowego.

uAktywnie uczestniczymy w uroczystościach 
patriotyczno-religijnych powiatowych i miejskich.

uPrzygotowujemy potrawy, wypieki oraz obsługujemy imprezy okolicznościowe
w profesjonalnych i w pełni wyposażonych pracowniach.

u Spotykamy się z wybitnymi i ciekawymi ludźmi.
uRozwijamy pasje i zainteresowania.

u Jesteśmy aktywnymi wolontariuszami.
uOd wielu lat jesteśmy mistrzami powiatu w rywalizacji sportowej.

u Realizujemy projekty unijne, w tym zagraniczne praktyki zawodowe.

CO NAS WYRóŻNIA



ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock
tel. 22 779 22 01, fax 22 788 57 00

sekretariat@lo3otwock.eu

Drodzy Ósmoklasiści, Przyszli Kandydaci do szkół ponadpodstawowych
Od 1 września 2023 r. planujemy utworzenie dla Was pięciu profili klas pierwszych.

Liceum Ogólnokształcące Nr III 
im. Juliusza Słowackiego
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PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

1A HUMANISTYCZNY z rozszerzeniem przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Zgłębianie zasad życia społecznego, rozszerzanie wiedzy o polityce i świecie współczesnym, poznawanie kultury 
i dokonań ludzi przeszłości, literackie opisanie świata… brzmi ciekawie? Zapraszamy do klasy humanistycznej. 
Perspektywa studiowania prawa, historii czy języków obcych otwiera się właśnie w tym profilu!

1B POLITECHNICZNY z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski lub informatyka.
Uczniowie tego profilu wiążą swoje plany z naukami technicznymi i technikami informatycznymi, niezbędnymi 
do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Zwiększony wymiar tygodniowy lekcji matematyki i fizyki 
pozwala oswajać się z fascynującymi zagadnieniami z zakresu analitycznego i syntetycznego myślenia, które pozwalają 
na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia 
albo zaadaptowania modelu matematycznego.

1C EUROPEJSKI z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.
Jest to propozycja skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką obywatelską, historyczną i chcących rozszerzyć 
swoją wiedzę z geografii. Klasa ta kształtuje umiejętności wymagane do studiowania na wszystkich kierunkach prawniczych 
i społecznych. Wielu absolwentów tej klasy wybiera także studia językowe, od iberystyki po anglistykę.

1D MENADŻERSKI z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, geografia, matematyka. 
Odpowiednia dla osób zainteresowanych naukami ekonomicznymi i biznesowymi. Absolwenci tej klasy mogą aplikować 
na finanse i rachunkowość, bankowość, a także inne kierunki związane z biznesem. Kierunek ten ciszy się sporym 
zainteresowaniem ze względu na łatwość znalezienia wymarzonej uczelni, a po jej ukończeniu pracy w branży. 

1E MEDYCZNY z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, biologia, chemia.
Biologia i chemia to zgrany duet, otwierający szerokie perspektywy dalszego kształcenia. Wielu absolwentów tej klasy 
to dziś lekarze, stomatolodzy, farmaceuci, czy weterynarze. Dyscyplin, w których biologia i chemia odgrywa kluczową rolę 
jest niemal bezliku, a zatem kierunki medyczne, to niewielki fragment szerokiej i różnorodnej całości. Jeśli czujesz, 
że biologia i chemia to te dziedziny nauk, w których się spełniasz, to jest to profil dla Ciebie. Ciekawe lekcje, 
uzupełnione eksperymentami, gwarantują cztery lata pasjonującej nauki!
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Głównym językiem obcym, 
którego uczą się wszyscy

uczniowie, jest język angielski.
Drugi język obcy to do wyboru, 
w zależności od profilu klasy: 
język niemiecki od podstaw 
i kontynuacja, język rosyjski 

od podstaw, język hiszpański 
od podstaw lub język francuski 

od podstaw.

Licem Ogólnokształcące Nr III 
im. Juliusza Słowackiego 

to miejsce dla Ciebie. 
Wracają do nas nasi absolwenci 

– czasem, żeby odwiedzić swoich
nauczycieli i zapytać, co słychać;

często, żeby odbyć u nas praktyki; 
a czasem przyprowadzają 
swoje dzieci lub młodsze

rodzeństwo, by wybrali tę szkołę,
która otworzyła przed nimi 
wiele perspektyw na progu

dorosłego życia. 
Dołącz do nas!

Klasy cieszące się 
największym powodzeniem

wśród kandydatów 
mogą być zdublowane 

na etapie rekrutacji, 
aby zapewnić wszystkim 

komfortowe warunki nauki. 

WARSZTATY GEOGRAFICZNE „SOBOTA W MUZEUM”

RAJDY ROWEROWE
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Z przeprowadzonych ankiet wiemy, 
że uczniowie „Słowaka” 
wybrali naszą szkołę…

ponieważ polecili ją im starsi uczniowie 
i absolwenci naszej szkoły, 
zadowoleni z efektów kształcenia 
i spędzonego tutaj czasu,

ze względu na poziom nauczania,
zapewniający dobre przygotowanie 
do egzaminu maturalnego i powodzenie
w rekrutacji na wymarzone studia,

ponieważ od lat cieszymy 
się laurem Złotej Szkoły 
czasopisma „Perspektywy”, 

ze względu na poczucie 
bezpieczeństwa 
i przyjazne otoczenie,

SOBOTNIE SPACERY PO WARSZAWIE

PIERNIKOWANIE NA RZECZ „PROMYCZKA”

AKCJA ChARYTATYWNA „PACZKA NA KRESY”
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ponieważ doceniają, 
że nauczyciele są przyjaźni 
i zawsze gotowi do pomocy,
ponieważ dobra atmosfera 
na lekcjach sprzyja nauce,

ponieważ mają dostęp 
do dobrze wyposażonej sali 
gimnastycznej i siłowni 
oraz wsparcie wszechstronnie
przygotowanej kadry 
trenerów i trenerek,

ponieważ wielu znajomych 
wybiera właśnie „Słowaka” 
na swoją szkołę średnią,

ŚCIANKA WSPINACZKOWA FLORENCJA DNI TEMATYCZNE
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ponieważ wycieczki ze „Słowakiem” – i te krajowe, i te zagraniczne 
są niezapomnianą przygodą i źródłem wspomnień na całe życie. 
Po okresie nauki zdalnej udało nam się już wyjechać między innymi 
do Paryża, do włoskiej Toskanii, pływaliśmy też promami po Bałtyku.

ponieważ 
odbywają się 
u nas dni specjalne, 
koncerty świąteczne 
i przedstawienia 
teatralne,

PIZA

CENTRUM PRASKIE KONESER
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„Słowak” to idealna szkoła do rozwijania pasji i zainteresowań. 
Dzięki różnorodności profili i wielu językom obcym do wyboru każdy znajdzie coś 
dla siebie. Tutaj każdy, oprócz przygotowania się do egzaminu dojrzałości, 
nauczy się również odpowiedzialności, współpracy w grupie i kreatywności. 
Ze „Słowakiem” zwiedzisz też świat! Organizowane są wspaniałe wycieczki 
w różne kierunki Polski i Europy. Razem z klasą można przeżyć niesamowite 
przygody, a przy okazji zawrzeć przyjaźnie na wiele lat...
Ada, klasa trzecia, profil biologiczno-chemiczny

LO Słowackiego jest miejscem, które miało spory udział w kształtowaniu mnie 
jako młodego człowieka. Tutaj narodziła się we mnie prawdziwa chęć do gromadzenia 
wiedzy i samorozwoju. Dzięki temu liceum rozwinąłem swoje pasje, takie jak teatr 
czy czytanie książek. Luźna atmosfera w szkole przyczyniła się do powstania setki 
pięknych wspomnień. Co najważniejsze jednak – jestem spokojny o wyniki matur, 
ponieważ mam świadomość, że zostałem wsparty przez nauczycieli, 
co w połączeniu z pracą może zaskoczyć jedynie pozytywnie.
Bartek, maturzysta, profil humanistyczny

W „Słowaku” młodzież aktywnie włącza się w życie szkoły. Mamy dni tematyczne 
(Dzień Śpiocha, Dzień bez Plecaka, Dzień Bajek), organizujemy ciekawe przedsięwzięcia
(szkolny konkurs „Mam talent”, minizoo z myszoskoczkami, wieczory filmowo-taneczne, 
sobotnie wyjazdy dla zainteresowanych), a także działamy charytatywnie 
wspierając potrzebujących. Dołącz do nas od września 2023 r.!
Filip Gałązka, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 2022/2023, 
profil biologiczno-chemiczny
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„Słowak” to odpowiedzialni nauczyciele 
w zmieniającym się świecie.

Pamiętaj! Edukacja jest kluczem 
do drzwi wszystkich marzeń.

Czekamy na Ciebie!
Społeczność „Słowaka”

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARY „SŁOWAKA”
W SOBOTĘ, 22 KWIETNIA OD GODZ. 1000 DO 1300



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I 
im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku

Otwock, ul. gen. J. Filipowicza 9 | tel. 22 779 31 84, fax. 22 779 35 74 | www.lootwock.pl | lootwock@lootwock.pl

Drodzy Ósmoklasiści! 
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego od ponad stu lat jest ważnym punktem na edukacyjnej mapie Otwocka. Od wielu dziesięcioleci cieszymy się 

dużym zainteresowaniem uczniów, którzy tu właśnie pragną zdobywać edukacyjne szlify umożliwiające im później udany start na wymarzone studia.  
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli profesjonalistów, bardzo dobrze przygotowanych metodycznie i merytorycznie do nowoczesnego, aktywnego nauczania,

posiadających dodatkowe uprawnienia egzaminatorów państwowych oraz dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. Wysoki poziom edukacji, a co za tym idzie 
dobrze zdanie matury przez naszych absolwentów, przyczyniają się do tego, że od kilku lat mamy prawo posługiwać się znakiem Brązowej Tarczy w Ogólnopolskim 

Rankingu Liceów „Perspektywy”, wiemy, że jest to ważne dla kandydatów do naszej szkoły i ich rodziców, ale równie ważna jest życzliwa uczniom atmosfera panująca 

w naszym liceum. Ci z Was, którzy marzą o nauce w dobrym liceum, z cała pewnością będą zadowoleni z edukacji w naszej szkole, śmiało możecie dołączyć do naszego grona. 

Gwarantujemy wysoki poziom nauki, w przyjaznej atmosferze.
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W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy naukę w klasach:

„Dobrze wspominam naukę w klasie o profilu politechnicznym, zwłaszcza okres przygotowań do
matury. Na lekcjach zawsze panowały odpowiednie warunki do nauki, a nauczyciele w wielu

sytuacjach (na przykład podczas ustalania terminów popraw) potrafili iść na rękę uczniom.
Wieloletnie doświadczenie nauczycieli, motywowanie nas do pracy, pozwoliło mi zdobyć wyniki

matur umożliwiające dalszy rozwój moich pasji”
Wojciech Żebrowski – student I roku mechaniki i budowy maszyn 

na Wydziale Mechanicznym Technologicznym na Politechnice Warszawskiej

Klasa politechniczna zapewnia wysoki poziom nauczania z przedmiotów ścisłych. Uczniowie
zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu obsługi komputera i programowania. Ponadto uczniowie klasy
politechnicznej mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, tworząc i programując roboty na zajęciach
z robotyki oraz uczestnicząc w ciekawych wycieczkach tematycznych np. udział w pokazach i wykładach
na wydziale Fizyki UMCS w Lublinie,  zwiedzaniu Centrum Badań Jądrowych w Świerku i uczestniczenie
w wykładach dotyczących promieniowania i wykorzystywania go w przemyśle, medycynie itp.

Absolwenci klas politechnicznych najczęściej studiują: fizykę, matematykę, informatykę, budown-
ictwo, mechanikę, elektronikę i telekomunikację, programowanie, architekturę, mechatronikę,
elektrotechnikę i inne kierunki techniczne. 
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„Na profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym mieliśmy ciekawe zajęcia z przedmiotów rozszerzonych.

Nauczyciele bardzo dobrze łączyli poznawaną przez nas teorię z praktyką np. omawialiśmy budowę roślin, które

wcześniej wyhodowaliśmy, mieliśmy ćwiczenia laboratoryjne z użyciem mikroskopów, przeprowadzaliśmy sekcję

serca oraz oka, by zgłębić wiedzę anatomiczną. Taka forma nauki bardzo mi odpowiadała. Uważam, że Liceum

Gałczyńskiego było dla mnie dobrym wyborem, polecam naukę w tej szkole”

Wojciech Pieczonka – student III roku Wydziału Lekarskiego 

na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Na tych profilach, przeznaczonych dla uczniów chcących poznać tajniki przyrody, a także osób zainteresowanych stu-
diami medycznymi, naukami ścisłymi, uczniowie będą mogli odkrywać tajemnice organizmów, a także rozwijać swoją wiedzę
matematyczną lub lingwistyczną. Na uczniów tych klas czekają wyjątkowo ciekawe lekcje i to nie tylko w sali lekcyjnej. 

Wszyscy uczniowie tej klasy będą mogli  pracować z mikroskopem, rozwijać swoje zainteresowania przedmiotami przyrod-
niczymi, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi, takimi jak zajęcia terenowe, laboratoryjne i warsztatowe.

Klasy biologiczno-chemiczne biorą udział w warsztatach botanicznych na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie,
odbywają ”zielone  lekcje” na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, obserwują wegetację roślin okrytonasiennych
na przykładzie pomidorów podczas warsztatach w szklarni w Całowaniu. Każdego roku nasi uczniowie biorą udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej i przechodzą do kolejnych etapów, w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, 
w Konkursie Eko-Planeta zwykle otrzymują wysokie miejsca i wyróżnienia. 

Absolwenci klas przyrodniczo – medycznych w naszym liceum studiują kierunki: medycynę, farmację, pielęgniarstwo,
biologię, biotechnologię medyczną, bioinżynierię, weterynarię, chemię, fizjoterapię, kosmetologię, pedagogikę, psychologię 
i wiele innych kierunków. 
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"Szkołę wspominam bardzo miło. Byłem uczniem klasy o profilu wos-geo. Liceum nauczyło mnie
obowiązkowości i systematycznej pracy. Zdobyłem tutaj solidne podstawy, a wysoki poziom
nauczania przedmiotów kierunkowych pozwolił mi bez problemu dostać się na wymarzone 

studia. Patrząc z perspektywy czasu, wybrałbym tę szkołę jeszcze raz".
Jan Sychowiec – student I roku geodezji i kartografii 

na Politechnice Warszawskiej

Nauka w klasie społeczno – administracyjnej skierowana jest do osób, które chcą rozwijać swoje zain-
teresowania światem, życiem społecznym i politycznym. Doskonali u uczniów umiejętności interpretowania
i wartościowania zjawisk historycznych, politycznych i prawnych, a także umożliwia spotkania z przedstaw-
icielami świata nauki, kultury, mediów i sądownictwa. Uczniowie klas społeczno-administracyjnych biorą
udział w wycieczkach do miejsc pamięci narodowej, mają organizowane wyjazdy do Sejmu i Senatu oraz 
do sądu. Uczniowie rozszerzający geografię biorą też chętnie udział w Konkursie „Geo-Planeta”. 

Uczniowie, którzy ukończyli klasę społeczno – administracyjną, obecnie studiują prawo, politologię,
geodezję, logistykę, administrację, zarządzanie, bezpieczeństwo, dowodzenie na Akademii Sztuki Wojennej,
pedagogikę, filologię angielską i inne kierunki. 
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„Z Gałczyna mam wiele dobrych wspomnień. Miałem niesamowicie zgraną klasę, 
z najfajniejszym i chyba najbardziej charyzmatycznym wychowawcą na świecie, który sprawiał,

ze naukę da się lubić. Kreatywnie łączył naukę z zabawą, co skutkowało lepszymi ocenami. 
W Gałczynie poznałem niesamowitych kumpli, a profesjonalne grono pedagogiczne solidnie

przygotowało mnie do napisania matury jak najlepiej, dzięki temu mogę studiować tu, 
gdzie chcę i spełniać swoje marzenia - dlatego mojej młodszej siostrze poleciłem właśnie tę szkołę.”

Mateusz Lusawa student I roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 
na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 

ze specjalizacją pilotaż samolotowy w Chełmie

Klasa ekonomiczno – turystyczna przeznaczona jest głównie dla osób, które chciałyby rozwijać swoją
wiedzę w dziedzinach związanych z turystyką, ekonomią, matematyką oraz językiem angielskim. Wybierając
naukę w klasie z tymi rozszerzeniami uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach
językowych, podróżach zarówno w kraju jak i za granicą. 

Absolwenci klas ekonomiczno- turystycznych studiują obecnie kierunki: turystykę i rekreację, hote-
larstwo, ekonomię, zarządzanie i marketing, geografię, gospodarkę regionalną i przestrzenną, matematykę,
filologię angielską i inne.
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"Spotkałam tutaj wielu ciekawych ludzi, nawiązałam przyjaźnie i zdobyłam solidną wiedzę
humanistyczną, którą z powodzeniem wykorzystuję w swojej pracy. To, czego nauczyłam się 

na lekcjach angielskiego i polskiego, przydaje mi się do dziś, a ze szkolnych notatek 
korzystam nawet teraz na studiach oraz podczas opracowania materiałów,

których używam na własnych lekcjach. Polecam szkołę wszystkim, 
którzy chcą się przygotować do matury w przyjaznej atmosferze".

Julia Dzierżak – studentka V roku filologii polskiej 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach teatralnych i filmowych, a także
doskonalenia swoich umiejętności literackich. Odnajdą się tutaj także ci, którzy chcieliby doskonalić wiedzę z zakresu
kultury krajów anglojęzycznych. Nauka w klasie humanistyczno – dziennikarskiej jest okazją do rozwijania swoich
pasji i talentów – nasi humaniści biorą udział w konkursach recytatorskich, są członkami Szkolnego Koła Teatralnego
oraz Dyskusyjnego Klubu Książki, jako beneficjenci programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu często uczestniczą 
w przedstawieniach teatralnych w Teatrze Polskim, a także zdobywają wiedzę w trakcie lekcji muzealnych w Muzeum
Narodowym i innych. Uczniowie tego kierunku, wraz ze swoimi anglistami wyjeżdżają na spektakle grane w języku
angielskim oraz warsztaty językowe prowadzone przez native speakerów.

Absolwenci klas humanistyczno – dziennikarskich studiują obecnie filologię polską, filologię angielską, lingwistykę
stosowaną, prawo, historię, psychologię, pedagogikę, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo czy dziennikarstwo.  WAŻNE!  

W ROKU 2023/24 
ISTNIEJE

MOŻLIWOŚĆ 
OTWORZENIA
DWÓCH KLAS 
O TYM SAMYM 

PROFILU,  
JEŻELI BĘDZIE 

DUŻE ZAINTERE-
SOWANIE 

KANDYDATÓW  
DANĄ KLASĄ.
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DLACZEGO
WARTO 

WYBRAĆ 
NASZE 

LICEUM?

W naszej szkole z pewnością nie tylko nawiążecie nowe znajomości, ale także będziecie mogli pogłębiać
swoje zainteresowania i twórczo rozwijać swoją osobowość. Organizujemy imprezy propagujące wiedzę 
z różnych interesujących dziedzin np. Dzień Pszczoły, Dzień Zdrowia, Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień 
Bezpiecznego Internetu, Dzień Chemika.

W liceum działa Koło Teatralne, Dyskusyjny Klub Książki, organizowane są imprezy i koncerty podczas
których można zaprezentować swoje artystyczne talenty np.: The Voice of Gałczyn, Gałczynalia – Dzień Patrona,
konkurs recytatorski Serwus, Madonna, karaoke na przerwach z różnych okazji, Narodowe Czytanie, Jasełka itp. 

Jednak nasza szkoła to nie tylko nauka, to również zabawa! Samorząd Szkolny organizuje lubiane przez
uczniów dni tematyczne – Mikołajki, Walentynki, Dzień Śpiocha, Dzień bez plecaka, Dzień Zdrowia.

Uczniowie naszego liceum, pod kierunkiem swoich nauczycieli, biorą udział w wielu konkursach szkolnych,
powiatowych oraz ogólnopolskich zarówno przedmiotowych, językowych, ale też artystycznych i sportowych.
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Nie brakuje u nas wrażliwej, energicznej i odpowiedzialnej młodzieży, która wspaniale realizuje się 
w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu wspierającego zarówno akcje lokalne jak i ogólnopolskie.

Uczniowie wraz z nauczycielami chętnie wyjeżdżają na wycieczki krajowe i zagraniczne, jeżdżą na Białe
Szkoły doskonalić jazdę na nartach i snowboardzie oraz na rejsy żaglowcem po morzu bałtyckim lub śródziemnym.

Zapraszamy do naszej społeczności wszystkich Ósmoklasistów, którzy lubią się uczyć, pragną  zdobyć
solidną wiedzę umożliwiającą zdobycie wysokich wyników na egzaminach maturalnych. Ambitni, ciekawi świata
a zarazem  pracowici uczniowie w naszej szkole będą mieli możliwość zadbania o swój rozwój. Jeżeli chcesz
rozwinąć skrzydła nie zwlekaj przyjdź do nas do Otwocka na Filipowicza 9! W naszych zabytkowych wnętrzach
posiadamy znakomicie wyposażone pracownie przedmiotowe, (projektory, tablice interaktywne, wizualizer, sprzęt
multimedialny), klimatyzowane sale komputerowe, bezprzewodową sieć Wi-Fi, salę gimnastyczną, siłownię,
bogatą w zbiory bibliotekę szkolną, nowoczesny sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł. 
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ZAPRASZAMY 
NA DZIEŃ 
OTWARTY

22 KWIETNIA 
w godz. 1100-1330

LOGALCZYNSKI

LO_GALCZYN
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Zespół Szkół 
im. ks. kardynała 

Stefana Wyszyńskiego
w Karczewie

Oferta edukacyjna 2023/2024
Ofertę kierujemy do absolwentów szkół podstawowych. 

W naszej szkole jest miejsce zarówno dla uczniów bardzo zdolnych, jak i tych, którzy pod okiem wykwalifikowanej kadry 
rozbudzą swoje zainteresowania i nauczą się wybranego zawodu. 

Proponujemy kształcenie w Technikum lub Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach:
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u Technikum 5-letnie

Transport i spedycja należą do rozwijającej się
gałęzi gospodarki w naszym kraju, a spedytorzy
należą do grupy poszukiwanych pracowników. 
Potencjalnymi miejscami zatrudnienia 
absolwenta w zawodzie technik spedytor są: 
firmy transportowe, handlowe, agencje obsługi
portów lotniczych, agencje celne, urzędy 
pocztowe, firmy kurierskie. Możesz również
prowadzić działalność gospodarczą na własny
rachunek. Spedytor to zawód dla Ciebie! 

Głównym zadaniem spedytora jest: 
u obsługa systemów informatycznych 
i programów komputerowych,
u kontrolowanie stanów zapasów, 
organizacja zleconych przewozów towarów,
u ustalanie tras towarów, 
dobór odpowiedniej floty transportowej.

Jako spedytor będziesz potrafił:
u planować i organizować pracę związaną 
z przewozem ładunków,
u prowadzić dokumentację związaną 
z realizacją zadań transportowych,
u prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń 
z klientami, sporządzać umowy,      
u monitorować przebieg procesu 
transportowego

Przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym: geografia. Kwalifikacja: SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Technik spedytor
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Technik pojazdów samochodowych

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców 
z zakresu napraw, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych, które są wyposażone
w elektronikę i nowoczesne rozwiązania techniczne. Kształcący się w tym kierunku uczniowie
stają się specjalistami  w tej dziedzinie. Zajęcia w formie praktycznej odbywają się 
w zakładach pracy na terenie Otwocka, Karczewa i Warszawy.  

u Klasa objęta programem i dofinansowaniem MON: Oddział Przygotowania Wojskowego 
w zawodach Technik spedytor i Technik pojazdów samochodowych

Jeśli szukasz przygody życia, chcesz spełnić swoje marzenia i nie boisz się wyzwań, ta klasa jest 
dla Ciebie. Zajęcia edukacji wojskowej prowadzone są  w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

W ramach edukacji wojskowej organizujemy: 
u szkolenia wojskowe prowadzone są pod okiem instruktorów w patronackiej jednostce 
wojskowej, którą jest Pułk Ochrony w Warszawie,
u obozy wędrowne, skoki spadochronowe, marsze kondycyjne, 
u dodatkowo prowadzimy zajęcia z musztry, strzelania, samoobrony, terenoznawstwa, taktyki zielonej 
i medycyny pola walki. Natomiast swoje zainteresowania wojskiem będziesz miał/a możliwość rozwinąć
w Jednostce Strzeleckiej 1548 im. Żołnierzy AK IV Rejon „Fromczyn” z którą szkoła ściśle współpracuje.

Korzyści dla absolwenta:
u możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę
do zawodowej służby wojskowej,
u zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do Akademii Wojskowych
oraz Wojsk Obrony Terytorialnej,
u każdy uczeń otrzyma certyfikat MON.

Przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym: matematyka. 
Kwalifikacje: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
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u Branżowa Szkoła I Stopnia
Mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów. 

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą 
pojazdów samochodowych. Należy do zawodów z przyszłością, 
które mają związek z rozwojem nowych technologii i nowoczesnego
przemysłu motoryzacyjnego. Kształcący się w zawodzie 
uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy  
i eksploatacji pojazdów samochodowych.

Szkoła to nie tylko nauka... 
Zespół Szkół przyciąga uczniów. 

To szkoła przyjazna i otwarta na wszystko co nowe i ciekawe. 
Uczniowie dbają o szkolną atmosferę, 

a korytarze tętnią życiem również poza regularnymi zajęciami. 

Życie szkolne to szeroka gama różnorodnych działań. 
Organizujemy: wycieczki krajoznawcze i zagraniczne, 

obozy wędrowne, spływy kajakowe, 
dni tematyczne, rozwijamy się sportowo, 
ale przede wszystkim lubimy pomagać.
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Wolontariat szkolny
Szkolne Koło Wolontariatu 

działa bardzo prężnie. 
Za działania na terenie powiatu otwockiego

zostaliśmy nagrodzeni statuetką 
Anioła Wolontariatu. 

Erasmus +
Od 2018 roku realizujemy program 

Erasmus + w sektorze kształcenie i szkolenia
zawodowe. Dzięki temu nasi uczniowie

nieodpłatnie wyjeżdżają na dwutygodniowe
praktyki zagraniczne do Niemiec 

i hiszpanii gdzie zdobywają doświadczenie
zawodowe w firmach o najwyższych 

standardach europejskich. 

Atutem tych wyjazdów jest również to, 
że uczniowie poznają kulturę, tradycję   

i architekturę pięknych europejskich miast.
Zatem dużo zwiedzają i mają 

możliwość ćwiczyć sprawne posługiwanie się
językiem angielskim.
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Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

E-mail szkoły
sekretariat@zskarczew.pl

Strona WWW 
https://zskarczew.edupage.org

Telefon 
tel. 22 788 24 00 

lub telefon służbowy dyrektor 533 198 592
Adres szkoły

05-480 Karczew,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 4

ZNAJDZIECIE NAS RÓWNIEŻ NA 

DZIEŃ OTWARTY
28 KWIETNIA 2023, GODZINA 1700
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INFORMACJA 
DLA KANDYDATÓW 
DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 
W POWIECIE OTWOCKIM
ZASADY SKŁADANIA 
DOKUMENTACJI
Wniosek kandydata wydrukowany z sys-
temu elektronicznego naboru, podpisany
przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna
prawnego, wraz z załącznikami zaznac-
zonymi we wniosku, należy  złożyć:
u Dla klas (kiedy we wniosku 
nie wybrano klasy przygotowania 
wojskowego) w terminie od 15 maja 
do  19 czerwca br. (do godz. 15.00):
UWAGA !!!
w Dla klasy przygotowania wojskowego
(ZSEG – Technikum i Zespół Szkół w Kar-
czewie) ( kiedy kandydat zaznaczył we
wniosku klasę przygotowania wojskowego
na dowolnej pozycji) – w terminie od  
15 maja do 29 maja do godz. 15.00 
w próby sprawności fizycznej dla kandy-
datów do tej klasy przygotowania wo-
jskowego w ZSEG – odbędą się  6 czerwca
2023 r.(wtorek) o godz. 13.00 w placówce
w próby sprawności fizycznej dla kandy-
datów do tej klasy przygotowania wo-
jskowego w ZS w Karczewie - odbędą się
6 czerwca 2023 r.(wtorek) o godz. 14.00 
w Miejskiej hali Sportowej w Karczewie 
ul. Bohaterów Westerplatte 55

u w wersji papierowej bezpośrednio 
do szkoły pierwszego wyboru. 
w We wniosku, o którym mowa w pkt I,
określa się kolejność wybranych klas
(maksymalnie w 3 szkołach ponadpodsta-
wowych można wybrać dowolną liczbę
klas)  od najbardziej do najmniej prefer-
owanych.
w Klasa wybrana jako pierwsza ( pierwsza
preferencja) określa szkołę pierwszego
wyboru do której należy złożyć wniosek 
z ewentualnymi załącznikami 
wDokumenty składamy w zaklejonej kop-
ercie - do skrzynki podawczej wystawionej
w szkole lub do sekretariatu szkoły. 

u LUB w wersji elektronicznej – scan
wniosku i załączników lub zdjęcie
wniosku i załączników na adres email
szkoły pierwszego wyboru:
w Liceum Ogólnokształcące Nr I im. 
K.I. Gałczyńskiego – rekrutacja@lootwock.pl 
w Liceum Ogólnokształcące Nr III im. 
J. Słowackiego – rekrutacja@lo3otwock.eu 
wZespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-
Curie (Nukleonik) –  rekrutacja@nukleonik.pl 
w Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronom-
icznych im. Stanisława Staszica –  rekru-
tacja@zseg.edu.pl 
w Zespół Szkół w Karczewie - sekre-
tariat@zskarczew.pl.

u Zmiana wniosku kandydata – po
zgłoszeniu przez rodzica potrzeby zmiany 
w szkole pierwszego wyboru i uaktywnieniu
konta kandydata  nowo wydrukowany 

z systemu elektronicznego wniosek, pod-
pisany przez co najmniej jednego
rodzica/opiekuna prawnego, wraz z załą-
cznikami zaznaczonymi we wniosku,
należy  złożyć w terminie:
w Wniosek -  od 15 maja do  19 czerwca 
(do godz. 15.00) lub w terminie od 23 czer-
wca do 12 lipca (do godz. 15.00)
UWAGA !!!
w Wniosek zawierający wybraną klasę
przygotowania wojskowego  -  od 15 maja
do  29 maja (do godz. 15.00)

u Kopię świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i kopię zaświadczenia OKE
z egzaminu  ósmoklasisty należy złożyć 
w szkole pierwszego wyboru w terminie
od 23 czerwca do 12 lipca br. (do
godz.15.00). Dokumenty należy złożyć
bezpośrednio w sekretariacie szkoły pier-
wszego wyboru. W tym roku można złożyć
od razu oryginały tych dokumentów.

uPotwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
odbywa się poprzez złożenie oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podsta-
wowej i oryginału zaświadczenia OKE 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekre-
tariacie szkoły do której kandydat został za-
kwalifikowany w wyniku rekrutacji
elektronicznej. Dokumenty składamy w ter-
minie 21 lipca – 26 lipca br. (do godz. 15.00).
W przypadku zakwalifikowania się kandy-
data do szkoły pierwszego wyboru, w sytu-
acji wcześniejszego złożenia tam
oryginałów świadectwa i zaświadczenia

OKE, potwierdzeniem woli będzie po-
zostawienie dokumentów w szkole.

u W przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – potwierdzenie
woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia,
obok oryginału świadectwa i zaświad-
czenia OKE także: 
wzaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu 
w orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowa-
nia pojazdami 
(jeżeli w trakcie nauki będzie robione
prawo jazdy)
w orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem (jeżeli w trakcie nauki
będzie robione prawo jazdy)

Kandydaci do szkół 
ponadpodstawowych
Powiatu Otwockiego 
(w tym Zespołu Szkół 
w Karczewie) 
zakładają swoje konta 
w systemie elektronicznym:
http://otwock.edu.com.pl
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RAMOWA INSTRUKCJA 
POSŁUGIWANIA SIĘ SYSTEMEM 
ELEKTRONICZNEGO NABORU

Zanim zdecydujesz, do których szkół
będziesz kandydował, zapoznaj się 
z tymi szkołami:
w przeanalizuj ich ofertę,
wodwiedź je, przeczytaj informacje 
w informatorze lub na stronie szkoły,
w przeczytaj obowiązujące w tych
szkołach regulaminy rekrutacji,
w zapoznaj się z perspektywami dalszej
kariery (pracy lub nauki),
w przeanalizuj swoje szanse dostania się.

Dokonując wyboru pamiętaj, 
że w Powiecie Otwockim masz prawo
kandydować łącznie najwyżej do trzech
szkół, ale możesz w nich wybrać 
dowolną liczbę oddziałów w określonej
przez ciebie kolejności.

PAMIęTAJ O PRZESTRZEGANIU 
hARMONOGRAMU REKRUTACJI!

UWAGA: Wybierając większą liczbę
oddziałów w tych szkołach, zwiększasz
swoje szanse w trakcie rekrutacji.
Ustalając kolejność wybranych przez
siebie oddziałów, określasz swoją
hierarchię – oddział wybrany jako pier-
wszy to oddział, do którego najbardziej
chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten,
na którym najmniej Ci zależy.

UWAGA: Jeśli wybierzesz wyłącznie
oddziały o bardzo dużej liczbie kandy-
datów, możesz nie dostać się do żadnego
z nich. Dlatego radzimy wybrać chociaż
jeden oddział mniej popularny.

Elektroniczny system działa według
następujących zasad:
kandydat na podstawie liczby punktów
uzyskanych z egzaminu i punktowanych
ze świadectwa przedmiotów otrzymuje
miejsce tylko w jednym oddziale. System
wybiera z pośród wszystkich zaznac-
zonych przez kandydata klas, jeżeli
kandydat wybierze tylko jedną lub dwie/
trzy klasy może okazać się , że zdobyta
przez niego w naborze liczba punktów
jest niewystarczająca do zakwalifikowa-
nia się do tych klas, co spowoduje, 
że nigdzie nie zostanie zakwalifikowany 
i będzie musiał czekać na wolne miejsca
w rekrutacji uzupełniającej. 
WYBIERAJĄC KLASY PAMIęTAJ O TYM

ETAPY DZIAŁANIA
Gdy dokonałeś wyboru, możesz przystąpić
do rejestracji w Systemie Elektronicznego
Wspomagania Rekrutacji na stronie 
internetowej https://otwock.edu.com.pl

uPierwszym działaniem jest założenie
przez Ciebie osobistego konta 
na stronie internetowej Systemu, 
poprzez WYPEŁNIENIE WNIOSKU 
i ustanowienie hASŁA. 

UWAGA: Użyj hasła łatwego 
do zapamiętania. Podczas zakładania
konta SYSTEM WYGENERUJE TWÓJ 
IDENTYFIKATOR (LOGIN), pod  którym
będziesz rozpoznawany w Systemie.
Koniecznie należy go zapisać i zachować.

uPo wpisaniu danych osobowych
następuje krok wyboru preferowanych
przez Ciebie języków. Możesz uszeregować
języki obce i poziom ich nauczania
zaczynając od tego, którego chciałbyś
uczyć się najbardziej, a kończąc na tym,
którego chciałbyś uczyć się najmniej. 

UWAGA: Lista ma jedynie charakter infor-
macyjny dla szkoły, do której zostaniesz
przyjęty i ma pomóc w przydzieleniu Cię do
odpowiedniej dla Ciebie grupy językowej 
w nowym roku szkolnym. Informacja ta nie
ma wpływu na przebieg rekrutacji.

uKolejnym etapem jest wybór szkół, 
do których chcesz kandydować.
Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy 
w dowolnej kolejności. Następnie w ich
obrębie wybierz oddziały, do których chcesz
kandydować. Jeżeli zależy Ci na dostaniu się
do konkretnej szkoły – wybierz szkołę i zaz-
nacz w niej klasy preferowane, a potem
następne klasy i szkoły,  jeżeli interesuje Cię
konkretny profil lub zawód ustaw prefer-
encje -  wymarzona klasa w szkole do której
najbardziej chcesz się dostać, potem taka
sama klasa w innych szkołach a na końcu
zaznacz inne ewentualne możliwości.

UWAGA: Istotną rolę odgrywa to, w jakiej
kolejności wybierasz oddziały  a nie szkoły
Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział,
do którego najbardziej chcesz się dostać.
Ostatni to ten, na którym najmniej Ci
zależy. Przemyśl dobrze kolejność
oddziałów. Szkoła, prowadząca oddział,
który wybrałeś jako pierwszy to tzw.
szkoła pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz
adres będzie wyeksponowana na stronie
głównej Twojego konta. Wybierając
szkołę, która kształci w zawodzie 
(technikum lub branżową szkołę 
I stopnia),  zgłoś się do wybranej szkoły 
po skierowanie na badania lekarskie. 

Starając się o przyjęcie do oddziałów, 
do których wymagane są dodatkowe
dokumenty (np: do branżowej szkoły 
I stopnia, do technikum) postaraj się o nie
odpowiednio wcześnie. Szczegółowe in-
formacje na ten temat znajdziesz w regu-
laminach rekrutacji tych szkół.

uPo wypełnieniu wniosku, wydrukuj 
go z Systemu. Oprócz Ciebie musi
podpisać go jeden z rodziców (lub
prawnych opiekunów). Zanieś je do
„szkoły pierwszego wyboru”. Wraz z
wnioskiem powinieneś złożyć kopie do-
datkowych zaświadczeń poświadczonych
przez szkołę, w której są one wymagane,
a także zaświadczenia o dodatkowych
uprawnieniach do pierwszeństwa 
w naborze w przypadku uzyskania przez
kandydatów równej liczby punktów.
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NIE CZEKAJ DO OSTATNIEJ ChWILI
ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU!

UWAGA: Po dostarczeniu wniosku do
szkoły nie zmieniaj już kolejności
wybranych oddziałów (na swoim koncie 
w Internecie). Jeżeli informacja 
w Systemie będzie różnić się 
od informacji we wniosku, to podczas
weryfikacji podanie zostanie odrzucone.
Po zweryfikowaniu wniosku w „szkole
pierwszego wyboru”, możliwość zmiany
kolejności wyboru oddziałów w Internecie
zostanie zablokowana przez System.

UWAGA: Jeżeli będziesz chciał zmienić
swoją listę preferencji, musisz najpierw
pójść do szkoły pierwszego wyboru 
i anulować złożone tam wcześniej 
podanie. Następnie na swoim koncie
wprowadź odpowiednią zmianę,
wydrukuj nowe podanie i zanieś je 
do szkoły pierwszego wyboru. 

Po otrzymaniu oryginału i kopii
świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej oraz oryginału i kopii
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty wypełnij umieszczony 
w Systemie formularz osiągnięć
(dostępny po zalogowaniu się).  

W internetowym formularzu osiągnięć
wprowadź informacje o ocenach 
ze świadectwa, wyniki egzaminu 
ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia, 

np.  w konkursach, olimpiadach, 
praca na rzecz wolontariatu. 
Pamiętaj, by wpisywać do Systemu
dokładnie to i tylko to, co jest wpisane 
na świadectwie. Twoje dane będą 
weryfikowane przez Szkolną 
Komisję Rekrutacyjną !

UWAGA: Osoby zwolnione z egzaminu
ósmoklasisty zaznaczają ten fakt 
w Systemie. System automatycznie
pomnoży liczbę punktów za oceny 
na świadectwie x 2.

Po wypełnieniu formularza w Systemie 
do szkoły „pierwszego wyboru” zanieś
kopię świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz  kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
poświadczone za zgodność z oryginałem
przez szkołę podstawową.

UWAGA: Oryginał świadectwa 
i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu należy zostawić 
w domu. Złożysz je w szkole prowadzącej
klasę do której zostaniesz zakwali-
fikowany, potwierdzając w ten sposób
wolę przyjęcia do tej klasy.

u „Szkoła pierwszego wyboru” 
dokonuje sprawdzenia zgodności danych
wprowadzonych przez Ciebie do formula-
rza w Internecie z informacjami 
zawartymi na świadectwie. Informacja 
o akceptacji świadectwa pojawi się 

na stronie Twojego konta. Pozwoli to
sprawdzić, czy liczba przyznanych 
Ci punktów jest poprawna. 
Jeżeli wszystkie dane się zgadzają,
oczekuj na ogłoszenie wyników. 
W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości zgłoś się natychmiast
do „szkoły pierwszego wyboru”.

Informacja o punktacji
uNa stronie Twojego konta oraz na lis-
tach wywieszonych w Twojej „szkole pier-
wszego wyboru”, znajdziesz informację 
do którego oddziału się zakwalifikowałeś 
uPo uzyskaniu informacji o przydziale
miejsca, oryginały dokumentów trzeba
dostarczyć niezwłocznie do szkoły, 
do której się dostałeś. 

UWAGA: Jeżeli wymagane dokumenty 
nie zostaną dostarczone zgodnie 
terminem zawartym w harmonogramie
naboru będzie to oznaczać rezygnację 
z kandydowania do tego oddziału 
i skreślenie Ciebie z listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia.

u Jeżeli nie dostałeś się do żadnego 
z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj
na stronę „Wolne miejsca” dostępną w Sys-
temie. Poszukaj tam odpowiadającego 
Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą.

UWAGA: Listy wolnych miejsc zostaną 
też wywieszone we wszystkich 
szkołach ponadpodstawowych.

UWAGA: W szkołach dysponujących 
wolnymi miejscami dodatkowe
postępowanie rekrutacyjno-kwalifika-
cyjne odbędzie się bezpośrednio 
w szkołach ponadpodstawowych 
z pominięciem systemu elektronicznego 

PRZYPISY

W przypadku równej liczby punktów
pierwszeństwo przyjęcia mają:
w sieroty i półsieroty, osoby przebywające
w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz osoby umieszczone 
w rodzinach zastępczych 
w kandydaci z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia (opinię wystawia publiczna po-
radnia psychologiczno-pedagogiczna)

Dokumenty, które powinieneś 
złożyć do szkoły, 
do której się dostałeś:
w oryginał świadectwa,
w oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty
w zaświadczenie lekarza medycyny pracy
o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
w przypadku technikum lub branżowej
szkoły I stopnia
w oryginały innych zaświadczeń 
wymaganych przy przyjęciu 
do danego oddziału 
w trzy fotografie



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I 
im. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO

sobota, 22 kwietnia 2023 r. w godz. 1100-1330

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III
im. J. SŁOWACKIEGO – ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
sobota, 22 kwietnia 2023 r. w godz. 1000-1300

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH 
im. STANISŁAWA STASZICA

sobota, 22 kwietnia 2023 r. w godz. 1000-1300

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE „NUKLEONIK”

sobota, 22 kwietnia 2023 r. w godz. 1000 – 1300

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
im. STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Karczewie
piątek, 28 kwietnia 2023 r. w godz.  1700 – 2000

DNI 
OTWARTE


