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Drodzy Uczniowie

Za kilka miesięcy staniecie przed jednym z ważniejszych wyborów w waszym życiu – wyborem szkoły średniej.
chcąc wam pomóc w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji, wzorem lat
ubiegłych przygotowaliśmy informator
mający na celu przedstawienie oferty
edukacyjnej szkół ponadpodstawowych
z Powiatu Otwockiego.
Szkoły z naszego powiatu oferują różnorodne możliwości rozwoju, o czym dowiecie się na kolejnych stronach tegorocznego informatora edukacyjnego. we
wszystkich szkołach i placówkach staramy
się zapewnić jak najlepsze warunki nauki
i pracy. Uczy w nich wykwalifikowana
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.

ci, którzy marzą o dobrym liceum,
mogą z całą pewnością zawierzyć swoją
przyszłość Liceum im. k.i. Gałczyńskiego, które w tym roku w rankingu
Perspektyw otrzymało „Brązową tarczę” lub Liceum im. Juliusza Słowackiego wyróżnionym „Złotą tarczą”.
Nauka w tych szkołach to szansa na
rozwijanie własnych zainteresowań
i pogłębienie zdolności. Na wyróżnienie
zasługuje także wspaniała atmosfera
życzliwości, gdzie możecie liczyć na akceptację i wsparcie.
Zaś na tych, którzy chcieliby od razu
po szkole średniej mieć zawód – czeka
bardzo ciekawa oferta kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, tak zwanym „Ekonomiku”,
który „specjalizuje się” w zawodach ekonomicznych i gastronomicznych – wyróżnionym w 2020 r. „Srebrną tarczą”, czy też
Zespole Szkół Nr 2, czyli „Nukleoniku”,
w którym możecie zdobyć poszukiwane
obecnie na rynku pracy takie zawody jak:
informatyk, elektryk czy grafik komputerowy. Spotkacie tam wspaniałych ludzi,
a miła atmosfera i przyjazne nastawienie
pomogą wam szybko zaaklimatyzować się
w nowym środowisku.
Jestem przekonany, że oferta edukacyjna szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, spełni
wasze oczekiwania. Jednocześnie życzę
wam jak najlepszych ocen na świadectwach oraz pomyślnego wyniku z egzal
minu ósmoklasisty!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
im. Marii Skłodowskiej-curie
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ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock
tel. 22 779 30 70 | tel./fax 22 779 30 79 w. 55
e-mail: sekretariat@nukleonik.pl | www.nukleonik.pl

UkLEONik to szkoła wyjątkowa, tworzona przez ludzi z pasją, to szkoła,
N 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.
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u TECHNIKUM NR 2
N

U
k
L

E

O
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.
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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.
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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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.
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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 gdzieś przewiezione, dostarczone,
przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej
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
oraz bezpieczeństwa publicznego.
Przedmiot rozszerzony w tej klasie to geografia.

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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy wielozawodowej uczą się w szkole przedmiotów
ogólnokształcących przez 2 lub 3 dni w tygodniu. w kolejnych dniach realizują praktyki
w wybranym przez siebie zawodzie u pracodawcy (uczniowie sami szukają pracodawcy, który podpisze z nimi umowę
w celu przygotowania zawodowego). Musicie jedynie pamiętać, aby wasz pracodawca
miał przygotowanie pedagogiczne i był mistrzem lub posiadał wykształcenie
w danym zawodzie. Raz w roku odbywają się również miesięczne kursy zawodowe,
gdzie uczniowie poznają teoretyczne zagadnienia swojego zawodu.

u Dlaczego warto wybrać NUKLEONIK?

N

U
k
L

E

O

N
i

k

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

u Jesteśmy szkołą skuteczną – od lat możemy chwalić się wysokimi wynikami
egzaminów maturalnych i zawodowych.
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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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 sportowy został oddany do użytku w grudniu 2020 r. i od tego czasu sala gimnastyczna, siłownia, a także hala sportowa do gier
zespołowych czekają na powrót uczniów do szkół!
u Szkoła uczestniczy w projektach unijnych, dzięki którym placówka jest doposażona w najnowocześniejszy 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 W okresie nauki zdalnej, przy realizacji lekcji on-line korzystamy z aplikacji Ms teams.
Nauczyciele stale podnoszą swoje kompetencje cyfrowe, aby uatrakcyjnić zajęcia i poprawić efektywność tej formy nauki. Nowoczesne narzędzia internetowe i aplikacje, wykorzystujemy również do realizowania pozalekcyjnego życia szkoły, np. uroczystości
szkolnych, konkursów i spotkań uczniowskich. wprowadziliśmy także innowacyjną metodę realizowania miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum, w postaci
projektu edukacyjnego i wirtualnego przedsiębiorstwa.
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.

| Powiatowy informator Edukacyjny
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wSZYStkiE kLaSY ZOStaNĄ UtwORZONE POD waRUNkiEM
PEŁNEGO NaBORU DO DaNEJ kLaSY (32 osoby)

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
w godz. 10.00 – 13.00
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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Liceum Ogólnokształcące Nr i
im. k. i. Gałczyńskiego
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
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DRODZY UCZNIOWIE:

iceum Ogólnokształcące im k. i. Gałczyńskiego to szkoła, w której, bez wątpienia, każdy
Luczeń
znajdzie coś dla siebie. Nauka w naszym liceum pozwala na wszechstronny roz-

wój zainteresowań, co w perspektywie ułatwia osiągniecie satysfakcjonujących wyników
na egzaminie maturalnym i dostanie się na wymarzone studia. Nasi absolwenci kontynuują naukę na uniwersytetach, uczelniach politechnicznych, medycznych i innych.
Szkoła mieści się w zabytkowym budynku, wyróżnia się niepowtarzalnym i przyjaznym klimatem dla młodzieży, nowatorskim podejściem do nauki i wychowania. Prężnie działają tu Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu. Miłośnicy
czytelnictwa mogą dołączyć do Dyskusyjnego Klubu Książki. Ponadto, nasza szkoła
jest organizatorem wielu konkursów powiatowych, które cieszą się wśród uczniów
olbrzymią popularnością. Są to: Powiatowy konkurs Recytatorski „Serwus Madonna”,
Powiatowy konkurs Języka angielskiego i Powiatowy konkurs Języka Rosyjskiego. Jako
jedyna szkoła w powiecie organizujemy happening z okazji Światowego Dnia Pszczoły.
w związku z obecną sytuacją epidemiczną, zajęcia w naszym liceum prowadzone są na
platformie MS teams zgodnie z planem zajęć. każda lekcja trwa 45 minut, co gwarantuje realizację programów nauczania ze wszystkich przedmiotów. wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli zapewnia atrakcyjną i skuteczną edukację w przyjaznej
atmosferze, czego efektem są bardzo wysokie wyniki uczniów na maturze, przewyższające średnie krajowe. Zostań uczniem szkoły z tradycjami!
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u ÓSMOKLASISTO! W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
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u KLASA i A – POLiTECHNiCZNA
klasa z programem matematyki, fizyki i informatyki w zakresie rozszerzonym
to połączenie nauki programowania (JaVa, c++, PYtHON) z nowatorskimi metodami
nauczania matematyki i fizyki. Dzięki temu absolwenci tej klasy potrafią logicznie
i kreatywnie rozwiązywać różne problemy oraz łatwo im odnaleźć się w świecie nauki
i techniki. wybierając tę klasę uczniowie dowiedzą się jak konstruować i programować roboty (zajęcia z robotyki), a także nauczą się całkowania. Języki obce w tej klasie to: obowiązkowy – angielski oraz drugi język do wyboru to język hiszpański lub niemiecki.
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u KLASA iB – PrZYrODNiCZO-MEDYCZNA
klasa z rozszerzeniem biologii, chemii oraz matematyki, odpowiednia dla osób
chcących studiować kierunki medyczne, przyrodnicze oraz ścisłe. tutaj uczniowie poznają
tajemnice organizmów, medycyny, a także rozwijają swoją wiedzę matematyczną poprzez
prowadzenie zajęć metodami aktywnymi: doświadczenia, sekcje, lekcje terenowe.
Języki obce w tej klasie to: obowiązkowy – angielski oraz drugi język do wyboru to język
hiszpański lub niemiecki.
| Dla absolwentów szkół podstawowych

11

G

a
Ł

c

Z
Y

Ń
S

k
i

u KLASA iC – SPOŁECZNO-ADMiNiSTrACYJNA
klasa z rozszerzeniem geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego
wskazana dla tych, których interesują nauki społeczne i polityka. Dzięki cyklicznym spotkaniom z przedstawicielami świata nauki i sądownictwa, łatwiej jest uczniom poznać
i zrozumieć obowiązujące prawo oraz doskonalić umiejętność interpretowania zjawisk
społecznych. Języki obce w tej klasie to: obowiązkowy – angielski oraz drugi język do
wyboru to język rosyjski lub niemiecki.
u KLASA iD – EKONOMiCZNO-TUrYSTYCZNA
klasa z matematyką, geografią i językiem angielskim w zakresie rozszerzonym.to profil dla
osób chcących poszerzać wiedzę
o świecie, doskonaląc zarazem
zdolności anglojęzyczne i matematyczne. Przedmioty rozszerzone umożliwiają podjęcie
studiów na takich kierunkach jak:
matematyka, geografia, handel
zagraniczny, turystyka, marketing
i zarządzanie, czy filologia angielska. Języki obce w tej klasie to:
obowiązkowy – angielski oraz
drugi język do wyboru to język rosyjski lub niemiecki.
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u KLASA iE – HUMANiSTYCZNO-DZiENNiKArSKA
klasa z rozszerzeniem języka polskiego, historii oraz języka angielskiego. Daje ona
szansę na dogłębne poznanie literatury, uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich i filmowych. Pogłębia wiedzę polonistyczną, historyczną i rozwija kompetencje lingwistyczne.
Profil ten dedykowany jest przyszłym filologom, historykom oraz kandydatom na studia
prawnicze i dziennikarskie. Języki obce w tej klasie to: obowiązkowy – angielski oraz drugi
język do wyboru to język francuski lub hiszpański.
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u GAŁCZYN W OBIEKTYWIE:
u UrOCZYSTOŚCi SZKOLNE:

| Dla absolwentów szkół podstawowych
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u JESTEŚMY OrgANiZATOrAMi WYDArZEŃ O ZASiĘgU POWiATOWYM

G

a
Ł

c

Z
Y

Ń
S

u SPOTYKAMY SiĘ
Z CiEKAWYMi LUDŹMi
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u UCZYMY SiĘ W SZKOLE i POZA NiĄ

14

u PrĘŻNiE DZiAŁAMY
W SAMOrZĄDZiE

u SZKOŁA TO NiE TYLKO NAUKA
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u OrgANiZUJEMY WYCiECZKi KrAJOWE i ZAgrANiCZNE
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ZAPRASZAMY
DO NAS

| Dla absolwentów szkół podstawowych
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Zespół Szkół Ekonomiczno-gastronomicznych
im. Stanisława Staszica

N

O

M
i

k

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

ÓSMOKLASISTO!
twój wybór – zadbaj o swoją przyszłość!

u TECHNIKUM NR 1

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu
egzaminów maturalnych i egzaminów z kwalifikacji zawodowych otrzymuje
świadectwo maturalne oraz uzyskuje tytuł technika.
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u TECHNiK EKONOMiSTA innowacja KLASA WOJSKOWO-SPOrTOWA
Zdobędziesz wiedzę w zakresie prowadzenia biura, przygotowywania
niezbędnej dokumentacji produkcji, obrotu i usług, badania rynku,
polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Dowiesz się także, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego.
ZNAJDZiESZ PrACĘ W

komórkach finansowo-kadrowych różnych firm,
jednostkach służb
mundurowych i urzędach
jako pracownik administracyjno-ekonomiczny
u TECHNiK rACHUNKOWOŚCi - specjalność manager przedsiębiorstwa
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Zdobędziesz wiedzę i umiejętność posługiwania się pojęciami
i zależnościami z zakresu ekonomii oraz stosowania praw ekonomii
i zasad funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali makro i mikro.
Poznasz tajniki zarządzania przedsiębiorstwem i będziesz uczestniczyć
w warsztatach kształtujących kompetencje interpersonalne.
ZNAJDZiESZ PrACĘ W

bankach, biurach rachunkowych,
instytucjach publicznych
oraz działach finansowo-kadrowych różnych
przedsiębiorstw.
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości przygotowuje do aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. wybierając ten zawód, w naszej
szkole zdobędziesz umiejętności: prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeń
oraz prowadzania analizy finansowej.
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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u TECHNiK HOTELArSTWA – KLASA PATrONACKA DoubleTree by Hilton Warszawa
– specjalność organizacja spotkań biznesowych i konferencji
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Zapoznasz się z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów,
agencji turystycznych oraz firm cateringowych. Zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania i koordynowania usług hotelarskich, kompleksowego
i profesjonalnego obsługiwania gości hotelowych oraz organizowania usług
turystycznych. Poznasz zasady obsługi recepcji i personelu hotelowego,
i dowiesz się jak ustalać zestaw oferowanych usług
i konstruować ich ceny tak, by być konkurencyjnym na rynku.
ZNAJDZiESZ PrACĘ W

hotelach, pensjonatach,
agencjach turystycznych
oraz innych firmach związanych
z tą branżą
Kierunek ten adresowany jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość
z pracą w branży turystyczno-usługowej. w ramach specjalności – uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności w zakresie organizacji spotkań biznesowych i konferencji oraz zostaną przygotowani do udziału w rekrutacji w polskich i zagranicznych
przedsiębiorstwach hotelarskich.
u TECHNiK ŻYWiENiA i USŁUg gASTrONOMiCZNYCH
– innowacja DiETETYKA – AKADEMiA ZDrOWiA
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania potraw i napojów,
estetycznego ich podawania i prawidłowej obsługi konsumenta. Będziesz potrafił
dokonać oceny jakości żywności oraz sposobu żywienia różnych grup ludności.
Nauczysz się zasad planowania i organizowania żywienia, a także opracowywania
różnych diet. Poznasz tajniki profesjonalnej obsługi przyjęć okolicznościowych.

ZNAJDZiESZ PrACĘ W
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restauracjach i innych zakładach
gastronomicznych otwartych, firmach
cateringowych, poradniach dietetycznych, placówkach żywienia zbiorowego
zamkniętego, jak: pensjonaty,
sanatoria, przedszkola, a także
w gastronomii hotelowej.

| Powiatowy informator Edukacyjny

Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych przeznaczony jest dla młodych ludzi
interesujących się sztuką kulinarną, dbających o zdrowy styl życia. Na tym kierunku realizowana jest innowacja pedagogiczna Dietetyka – akademia Zdrowia. Program tej innowacji
zakłada rozszerzenie na przedmiotach zawodowych zagadnień związanych z dietami, chorobami dietozależnymi i technikami sporządzania potraw dietetycznych. kierowana jest do osób
młodych, które w przyszłości chcą kreować w społeczeństwie zdrowe nawyki żywieniowe.
u TECHNiK TECHNOLOgii ŻYWNOŚCi
– innowacja KLASA MANAgEr ZDrOWEJ ŻYWNOŚCi i ŻYWiENiA
Zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji wyrobów spożywczych, obsługiwania maszyn
i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym oraz
wykonywania analiz chemicznych i fizycznych. Zapoznasz się z zasadami opracowywania receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu.

ZNAJDZiESZ PrACĘ W
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przedsiębiorstwach przetwórstwa
spożywczego, instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności,
a także laboratoriach analizy żywności; placówkach handlowych
prowadzących sprzedaż artykułów
spożywczych; zakładach żywienia
zbiorowego, ośrodkach turystycznowypoczynkowych; możesz prowadzić
własną działalność.
Kierunek adresowany jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pracą w branży spożywczo-przemysłowej. Dzięki innowacji absolwent będzie posiadał umiejętności profesjonalnego
pełnienia funkcji managerskich. kierunek ten zapozna adeptów z prawidłowym sposobem odżywiania oraz z najnowszymi trendami żywieniowymi. Młodzież stanie się coraz bardziej świadoma w wyborach żywieniowych i będzie propagowała spożywanie zdrowej żywności wśród konsumentów.

„Kto w mury Ekonomika wstępuje, dzieło Staszica godnie podejmuje.
Tu wiele pokoleń z dumą się kształciło i wiedzę solidną zdobyło”
( fragment hymnu szkoły)
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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u SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

E
k

O
N

O

M
i

k

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy lub dalszego kształcenia
w danym zawodzie. Uczeń może po ukończeniu szkoły kontynuować naukę w Szkole
Branżowej ii stopnia i uzyskać tytuł technika oraz zdać maturę.
u KUCHArZ
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania potraw i napojów
pochodzących z różnych stron świata, a także estetycznego ich podawania. Będziesz
potrafił dokonać oceny jakości żywności. Nauczysz się zasad przechowywania
żywności, łączenia i kompozycji składników dania, planowania i organizowania żywienia.

ZNAJDZiESZ PrACĘ W

restauracjach, barach, firmach cateringowych, placówkach żywienia zbiorowego zamkniętego typu: pensjonaty,
sanatoria, przedszkola, a także w gastronomii hotelowej.
Kierunek adresowany jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pracą w gastronomii,
których pasją jest przygotowywanie potraw dla innych. Zajęcia edukacyjne obejmują podstawowe
przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zkształcenia zawodowego - teoretyczne i praktyczne.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach gastronomicznych oraz w renomowanych restauracjach i hotelach. absolwenci zostają
również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie cateringu.

u KELNEr
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi konsumenta.
Będziesz potrafił wykonywać czynności związane z wydawaniem i serwowaniem
potraw i napojów. Nauczysz się zasad doboru zastawy stołowej do serwowanych dań,
aranżacji sali konsumenckiej, a także rozliczania świadczonych usług kelnerskich.

ZNAJDZiESZ PrACĘ W

restauracjach, barach pubach, domach weselnych, a także w gastronomii hotelowej.
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Kierunek adresowany jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość z pracą w gastronomii. Daje
on duże możliwości rozwoju i awansu. w trakcie nauki uczeń będzie zdobywał wiedzę zawodową z zakresu sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości oraz rozliczania usług kelnerskich.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach obsługi konsumenta oraz w renomowanych restauracjach i hotelach.

u Z TEGO SŁYNIE EKONOMIK:

u Z dumą prezentujemy powierzone nam sztandary
u Uczestniczymy w oficjalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych w mieście i powiecie
u Uczestniczymy w „Pilotażowym programie wspierania szkół prowadzących piony
certyfikowanych wojskowych klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej
u Jesteśmy laureatami międzynarodowych i krajowych olimpiad i konkursów
u Jesteśmy wielokrotnymi mistrzami Powiatu we współzawodnictwie sportowym
u Spotykamy się z wybitnymi i ciekawymi ludźmi
u Uczymy się od najlepszych u Rozwijamy swoje pasje i zainteresowania
u Jesteśmy aktywnymi wolontariuszami u Realizujemy projekty unijne
u Przygotowujemy potrawy, wypieki oraz obsługujemy imprezy okolicznościowe
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Dzięki naszej szkole możesz mieć odważne plany na przyszłość.
Warto do nas przyjść!

ZAPRASZAMY CIEBIE I TWOICH RODZICÓW
NA DZIEŃ OTWARTY

– PRZYJDŹ, PRZEKONAJ SIĘ I DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU.

sobota, 17 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00

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

„Słowak” to coś więcej niż szkoła. To dreszczyk emocji każdego poranka, wspaniali ludzie, których codziennie mijam na korytarzu, i niezastąpieni nauczyciele.
Są oni trochę jak kokosy: każdy z nich pod twardą skorupką surowości skrywa
wspaniałe, pełne życzliwości wnętrze.
Musicie ich poznać!
Uczniowie naszej szkoły nie tylko reprezentują wysoki poziom wiedzy, lecz także
tworzą niepowtarzalną atmosferę. Są to ludzie z pasją, którzy inspirują drugiego
człowieka, a „Słowak” pomaga poszerzać ich horyzonty. Na korytarzach nie
brakuje uśmiechniętych twarzy uczniów i nauczycieli. Samorząd Uczniowski
zaś, organizując liczne akcje, pomaga klasom w integracji oraz stara się umilić
każdy dzień spędzony w naszej szkole. Uczymy się tu współpracy, życzliwości
i empatii. „Słowak” zapewnia nam obiecującą przyszłość, jednak opuszczając go,
czuje się smutek, że to już koniec tego etapu w życiu.
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Patryk
Marszałek

przewodniczący SU
w roku szkolnym
2020/2021

Patrycja
Stolarska

przewodnicząca SU
w roku szkolnym
2019/2020
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u INfORMACJE O PROfILACH
Klasa A – humanistyczna

rozszerzenia przedmiotów:
język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie

Oczywisty wybór dla każdego, kto interesuje się literaturą czy sztuką. Pasjonaci historii oraz życia politycznego także będą się tutaj
czuli bardzo dobrze. Przedstawienia teatralne, inscenizacje, wycieczki muzealne i krajoznawcze – oferta jest naprawdę bogata!
Nauczane języki obce w klasie A:
język angielski i drugi język do wyboru: język hiszpański (od podstaw) lub język francuski (od podstaw).

Klasa B – politechniczna

rozszerzenia przedmiotów:
matematyka, fizyka, informatyka

Programowanie, prawa fizyki i doświadczenia fizyczne, dociekanie rozwiązań matematycznych – brzmi dobrze? To klasa dla Ciebie!
Możliwość rozwijania własnych pasji i zyskania biegłości w rozwiązywaniu nawet skomplikowanych równań!
Nauczane języki obce w klasie B: język angielski i drugi język do wyboru:
język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), język hiszpański (od podstaw) lub język rosyjski (od podstaw).

Klasa C – europejska

rozszerzenia przedmiotów:
wiedza o społeczeństwie, geografia,
język angielski
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Oglądasz serwisy informacyjne i najciekawsze wydarzenia, które dotyczą spraw międzynarodowych, klimatu
czy gospodarki? To klasa dla Ciebie! Poznaj tajniki funkcjonowania współczesnych państw, potencjał mocarstw i siłę żywiołów!
Nauczane języki obce w klasie C: język angielski i drugi język do wyboru:
język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), język hiszpański (od podstaw) lub język rosyjski (od podstaw).
Klasa D – menadżerska

rozszerzenia przedmiotów:
matematyka, geografia,
język angielski

„Wilk z Wall Street” to Ty? Połączenie specjalistycznej wiedzy o świecie, jego problemach i wyzwaniach
z analitycznymi wnioskami matematycznymi oraz ekonomicznymi to plan dla tych, którzy wybiorą ten profil!
Nauczane języki obce w klasie D: język angielski i drugi język do wyboru:
język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), język hiszpański (od podstaw) lub język rosyjski (od podstaw).
Klasa E – medyczna

rozszerzenia przedmiotów:
biologia, chemia, matematyka

Od zawsze Twoje zainteresowania kręciły się wokół najszerzej rozumianej przyrody? Ssaki, ptaki, pierścienice, anatomia,
zasady, kwasy... można tak bez końca? Profil dla każdego, komu ekologia nie jest obojętna.
Nauczane języki obce w klasie E: język angielski i drugi język do wyboru:
język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja), język hiszpański (od podstaw) lub język rosyjski (od podstaw).
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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u Uczniowie „Słowaka”…
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u biorą udział w wielu prestiżowych konkursach organizowanych
przez uczelnie wyższe czy organizacje społeczne
i nierzadko zyskują indeksy, będąc jeszcze w liceum,

u uczą się nie tylko w ławkach, lecz także podczas wycieczek,
zajęć teatralnych czy sobotnich spacerów historycznych,
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u angażują się w akcje charytatywne, zarówno te ogólnopolskie,
jak i lokalne,
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u spotykają się w murach własnej szkoły ze znakomitymi gośćmi
ze świata nauki, mediów, literatury i kultury,
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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u podróżują po Polsce i Europie, zwiedzając miejsca znane i nieznane,

u organizują konkursy
przedmiotowe i artystyczne
oraz startują w wielu zawodach
sportowych i często zwyciężają,

Zostań uczniem
„Słowaka”.
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Dołącz do grona najlepszych!

| Powiatowy informator Edukacyjny

u mają jedną z najnowocześniejszych szkół w powiecie otwockim,
niedawno rozbudowaną, z zadbanym wnętrzem
(dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych),
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u mają do swojej dyspozycji świetnie zaopatrzoną bibliotekę szkolną,
której księgozbiór – poprzez propozycje wydawnicze
– mogą sami kształtować,
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u uzyskują bardzo wysokie
wyniki na egzaminach maturalnych,
dzięki którym kontynuują naukę
na najlepszych uczelniach w Polsce.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
w godz. 10.00 – 13.00
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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Zespół Szkół
im. ks. kardynała
Stefana wyszyńskiego
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ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew
tel./fax 22 788 24 00
e-mail: sekretariat@zskarczew.pl | www. zskarczew.pl
REkRUtacJa DO kLaS PiERwSZYcH Na ROk SZkOLNY 2021/2022:
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
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ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
wtorek, 20 kwietnia 2021 r. godz. 17
| Powiatowy informator Edukacyjny

u TECHNIKUM 5-LETNIE

u TECHNiK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
/kLaSa wOJSkOwO-SPORtOwa/

Program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycznych realizowany jest w szkole. Program praktycznego kształcenia zawodowego jest
realizowany w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w samochodowych
warsztatach naprawczych i diagnostycznych na terenie karczewa, Otwocka, Józefowa
i Falenicy pod nadzorem wysokiej klasy profesjonalistów.
Z wyboru tej specjalności wynikają następujące korzyści:
u uzyskanie atrakcyjnego zawodu 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 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 pracowniach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie spedycyjno-logistyczne oraz dobrej klasy sprzęt komputerowy.
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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,
u wykonywania 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/,
| Dla absolwentów szkół podstawowych
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u w ramach lekcji wychowania fizycznego
ma miejsce realizacja: sportów walki, akrobatyki i zapasów w ilości 2-óch godzin tygodniowo, 1 godzina zajęć wychowania
fizycznego prowadzona według wymogów
podstawy programowej,
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.
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 Uzupełnień w Garwolinie,
u Odziałem Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w warszawie,
u 6-tą Mazowiecką Brygadą wOt,
u Muzeum Ziemi Otwockiej,
u towarzystwem Przyjaciół JS 1019 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 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

u MECHANiK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Podobnie jak w przypadku technika pojazdów samochodowych program kształcenia zawodowego przedmiotów teoretycznych realizowany jest w szkole. Program
praktycznego kształcenia zawodowego jest realizowany
w formie zajęć praktycznych (w klasie i przeznaczony jest
jeden dzień w tygodniu na zajęcia praktyczne, a w klasach
ii i iii po dwa dni w tygodniu), w samochodowych warsztatach naprawczych i diagnostycznych na terenie karczewa,
Otwocka, Józefowa i Falenicy pod nadzorem wysokiej klasy
profesjonalistów
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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 w ramach podnoszenia atrakcyjności
kształcenia organizowane są wycieczki edukacyjne. Szkoła współpracuje z uczelniami
technicznymi. Uczniowie co roku biorą udział
w Olimpiadach: wiedzy technicznej, techniki
Samochodowej, Spedycja-transport-cło, Matematycznej, Ogólnopolskich Mistrzostwach
Mechaników.
u Od roku szkolnego 2019/2020 realizowany
jest projekt pod nazwą „kadry z karczewa dla
nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji
i mechaniki samochodowej”.
u w ramach projektu uczniowie będą mogli
uzyskać uprawnienia na wózki widłowe z koparkami teleskopowymi, odbyć staże zawodowe, brać udział w kołach przedmiotowych.
Realizowany jest również projekt Erasmus+
Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS karczew.
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u co roku w szkole organizowany jest piknik motoryzacyjny, w ramach którego realizowane są: jazdy sprawnościowe, konkursy techniczne, ratownictwo medyczne, wystawa
zabytkowych pojazdów wojskowych, rekonstrukcja działań bojowych piechoty, grillowanie, itp. Na piknik zapraszani są goście, władze samorządowe, klasy mundurowe z innych szkół oraz wiele innych znakomitych osobistości.

| Dla absolwentów szkół podstawowych
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POwiat ZASTrZEgA SOBiE PrAWO
DO rEZYgNACJi Z UTWOrZENiA KLASY,
DO ktÓREJ, w PiERwSZYM EtaPiE REkRUtacJi,
ZGŁOSi SiĘ NiEwYStaRcZaJĄca LicZBa cHĘtNYcH

