Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
ogłasza nabór na następujące kierunki kształcenia
w roku szkolnym 2018/2019:
Szkoły dla młodzieży (ponadgimnazjalne):
1. Liceum Ogólnokształcące trzyletnie:
Lp

Nazwa profilu

Przedmioty brane
pod uwagę podczas
rekrutacji

1.

Humanistyczny

j. angielski
j. polski
matematyka
historia

2.

Politechniczny

j. angielski
j. polski
matematyka
geografia
j. angielski
j. polski
matematyka
wychowanie fizyczne

3.

POLICYJNY

Przedmioty
realizowane w
zakresie
rozszerzonym
J. polski
j. angielski
historia

Przedmioty uzupełniające

•
•

Wiedza o państwie i prawie – program autorski;
Przyroda;

J. angielski
Matematyka
Geografia

•
•

Fizyka z chemią dla inżynierów – program
autorski;
Historia i społeczeństwo;

J. angielski,
matematyka,
geografia

•

Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony

•

Sztuka samoobrony

•

Wiedza o policji

•

Służba społeczeństwu

•

Kwalifikacja do służby w Policji

•

Historia i społeczeństwo

2. Technikum czteroletnie - możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawodach:

Lp

Zawód

Przedmioty brane pod uwagę
podczas rekrutacji

Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym

technik agrobiznesu

j. polski
matematyka
j. angielski
biologia

J. angielski
Biologia

technik ekonomista

j. polski
matematyka
j. angielski
geografia

J. angielski
Geografia

technik informatyk

j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka

J. angielski
Matematyka

technik żywienia i usług
gastronomicznych

j. polski
matematyka
j. angielski
biologia

J. angielski
Biologia

1.

2.

3.

4.

3. Branżowa Szkoła I stopnia o trzyletnim cyklu nauczania (klasa wielozawodowa), możliwość uzyskania kwalifikacji
w zawodach:
piekarz,
mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów i maszyn rolniczych,
cukiernik,
fryzjer,
stolarz,
kucharz,
sprzedawca,
wędliniarz,
rolnik,
tapicer
NOWY ZAWÓD – OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (praktyka i praca w CLOVINIE)

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, historia

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – 3 – letnie – możliwość
zdobycia wykształcenia średniego – dla absolwentów gimnazjum, zasadniczej
szkoły zawodowej i 8 – letniej szkoły podstawowej

2. SZKOŁA POLICEALNA dla DOROSŁYCH – na podbudowie szkoły średniej kształcąca w cyklu 4 –semestralnym ( 2 letnim) w zawodach:

technik rachunkowości
technik turystyki wiejskiej
technik informatyk

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – możliwość zdobycia kwalifikacji
zawodowych dla absolwentów wszystkich typów szkół:

Kwalifikacja TG.7. – Sporządzanie potraw i napojów (kucharz)
Kwalifikacja TG.16. – Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych
Kwalifikacja RL.3. – Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik) NAJSZYBSZA DROGA UZYSKANIA KWALIFIKACJI ROLNICZYCH

