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Dwujęzyczność 
twoją drogą do sukcesu!

Od września 2020 – Staszic 
dwujęzyczny.

LO im. Stanisława Staszica to jedyne liceum 
ogólnokształcące w  powiecie zgierskim 
umożliwiające uczniom naukę w klasach 
dwujęzycznych, które przygotowują do 
dwujęzycznej matury!

W tym roku klasa wstępna 
z językiem niemieckim lub 
francuskim. 

W dzisiejszych czasach znajomość języków 
obcych jest dla młodego, ciekawego życia 
i  ambitnego człowieka koniecznością ży-
ciową - zarówno by się kształcić, także poza 
granicami Polski, jak i  pracować, eksploro-
wać świat i dobrze się w nim czuć. Dlatego 
w  „Staśku” na nie stawiamy.  Oprócz an-
gielskiego – uczymy języka niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego. Nauka tych 
języków odbywa się w grupach międzyod-
działowych na zróżnicowanym, dostosowa-
nym do umiejętności uczniów, poziomie.

Grono pedagogiczne naszej szkoły 
stanowią nauczyciele:

• z wieloletnim doświadczeniem 
i uprawnieniami egzaminatorów 
maturalnych; 

• przygotowani również do pracy 
w formie zdalnej  z wykorzystaniem 
zróżnicowanych narzędzi; 

• posiadający uprawnienia do 
nauczania matematyki, fizyki, biologii 
i wychowania fizycznego również 
w języku angielskim; 

• dyspozycyjni i otwarci na potrzeby 
młodzieży (udzielają dodatkowych 
regularnych konsultacji uczniom 
w czasie pozalekcyjnym), 

ul. 3 Maja 41, 95-100 Zgierz
tel./fax 42 719-08-04
 e-mail: sekr@staszic.zgierz.pl
www.staszic.zgierz.pl
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu

• tworzący przyjazną atmosferę pracy, 
• podejmujący dodatkowe działania 

w celu jak najlepszego przygotowania 
uczniów do matury

Nasi uczniowie: 

• osiągają wysokie wyniki na egzaminach 
maturalnych – drugie miejsce 
w powiecie pod względem zdawalności, 

• są stypendystami Prezesa Rady 
Ministrów, programów Powiatu 
Zgierskiego „Nasz Prymus”, „Nasz 
Talent”,  

• zdobywają trofea sportowe na szczeblu 
powiatowym 

• aktywnie działają w samorządzie 
szkolnym, podejmując liczne inicjatywy: 

 > Złote usta,  
 > Andrzejki szkolne, 
 > Mikołajki szkolne,  
 > Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 

Uczymy i dbamy o wszechstronny 
rozwój uczniów poprzez:

uczestnictwo w projektach:  
• POWER – Podróżowanie przez klikanie, 

czyli promocja regionów: łódzkiego 
i Pieria w social mediach, 

• EuroWeek – Szkoła Liderów, 

projekty polsko-ukraińskie:  
• Nie musisz być idealny - bądź 

prawdziwy,  
• Przyszłość należy do nas,  
• Licho nie śpi….  słowiańskie motywy, 
• Aktywna tablica, 
• Lekcja: Enter, 

realizację programów edukacyjnych: 
• Zgierski Dzień Tkaczki, 
• Staszicowski Festiwal Nauki, 
• Staszicowski Festiwal Pieśni 

Patriotycznej,  

działalność kół zainteresowań:  
• Grupa teatralna “Wolni od tremy”,  
• Zespół wokalny “W dobrym tonie”, 
• Zajęcia edukacji regionalnej “Cudze 

chwalicie, swego nie znacie…“
• Szkolny klub sportowy, 
• Szkolne koło wolontariatu,
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zaangażowanie w akcje:  
• Maraton Pisania Listów – Amnesty 

International,
• Szlachetna Paczka, 
• Mikołaje dla dzieci SOSW, 
• Kiermasz świąteczny dla Hospicjum, 
• Honorowe Krwiodawstwo,  
• Badania dla dawców szpiku kostnego, 

współpracę z:

• Fundacją Wsparcia Psychospołecznego 
• Towarzystwem Przyjaciół Zgierza, 
• Uniwersytetem Łódzkim,  
• Politechniką Łódzką, 
• Muzeum Miasta Zgierza

Gwarantujemy Uczniom i ich Rodzicom: 

• podmiotowość ucznia, która jest 
priorytetem i misją Naszej Szkoły, 

• przyjazną atmosferę, 
• dbałość o to, by w murach szkoły uczeń 

dobrze się czuł  i zawsze mógł liczyć na 
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, 

• otwartość na inicjatywy uczniów, bo 
szkoła to ich przestrzeń; 

• rzetelną informację o postępach dzieci 
w nauce i ich postawie;

• wsparcie dla rodziców w procesie 
wychowawczym, 

• dostęp do centrum bibliotecznego; 
• wycieczki i obozy edukacyjne 
• dobrą lokalizację (położenie w centrum 

miasta, łatwy dojazd –  bliskość 
dworca PKP, linii autobusowych 
i tramwajowych); 

Szkołę zawsze otwartą 
dla Uczniów i Rodziców!

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu

powrót do wstępu

Oferta edukacyjna ZSO im. Stanisława Staszica 
w Zgierzu w roku szkolnym 2022/2023 

Klasa język obcy pozostałe przedmioty

Klasa 
wstępna* 

(terminy sprawdzianu 
predyspozycji 
językowych 
umieszczono pod 
tabelą)

grupa 1 
z językiem 
francuskim

18 godzin języka 
francuskiego

2 godziny języka 
polskiego,  
2 godziny 
matematyki,  
3 godziny 
wychowania 
fizycznego  
i 1 godzina zajęć 
z wychowawcą.

grupa 2 
z językiem 
niemieckim

18 godzin języka 
niemieckiego

Jest to klasa dla tych, którzy pragną osiągnąć w  ciągu roku poziom B1 z  języka obcego, nadrobić 
ewentualne zaległości z języka polskiego i matematyki. Przez rok pracować w komfortowych warunkach 
bez standardowego oceniania i  kontynuować w  następnym roku naukę w  klasie dwujęzycznej 
humanistycznej (z historią i WOS-em w zakresie rozszerzonym).

*UWAGA! KANDYDACI do klasy wstępnej / dwujęzycznej! 

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia do klasy wstępnej / dwujęzycznej jest: 
• złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w terminie - od 20.04 do 17.05.2022 do godz.12.00 
• zaliczenie sprawdzianu predyspozycji językowych (do klasy wstępnej)
• zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego (do klasy dwujęzycznej)

terminy sprawdzianów: 
•  10 czerwca 2022r o godz. 16.30 – I termin 
•  27 czerwca 2022 r o godz. 16.30 – II termin 

Zapisów na sprawdzian predyspozycji językowych należy dokonać telefonicznie 
pod numerem (42) 719 – 08 – 79 
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Klasa I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie

1A  
klasa 
dwujęzyczna  
z językiem 
angielskim* 

(terminy 
sprawdzianu 
kompetencji 
językowych  
z j. angielskiego 
umieszczono pod 
tabelą)

grupa 1 
politechniczna

matematyka fizyka informatyka

grupa 2 
medyczna

matematyka biologia chemia

Jest to klasa dla tych, którzy pragną doskonalić znajomość języka angielskiego także podczas lekcji innych 
przedmiotów, np. matematyki, fizyki, biologii, wychowania fizycznego. Jej absolwenci są przygotowani  
do matury dwujęzycznej, która umożliwia  studia w języku angielskim zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Połączenie intensywnej nauki języka angielskiego z rozszerzeniami z przedmiotów ścisłych i przyrodni-
czych to właściwie nieograniczone możliwości kontynuacji nauki na kierunkach politechnicznych, ekono-
micznych, medycznych, filologicznych i społeczno-medialnych.



Klasa I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie

1B grupa 1 
medyczna

matematyka biologia chemia

grupa 2 
ekonomiczna 

matematyka geografia *informatyka 
lub język 
angielski 

Klasa 1 B do grupy medycznej zaprasza uczniów wiążących swoją przyszłość z zawodami medycznymi 
(medycyna, farmacja, stomatologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, fizjoterapia, kosmetologia) ale 
także przyszłych inżynierów różnych gałęzi przemysłu. Do grupy ekonomicznej zaprasza uczniów, którzy 
zamierzają studiować na kierunkach uniwersyteckich (ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, in-
formatyka, logistyka, turystyka). 

Klasa I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie

1C
humanistyczna

język polski wiedza 
o społeczeństwie

*historia lub 
język angielski

Jest to klasa dla osób lubiących zgłębiać tajemnice przeszłości, ale także chcących zrozumieć zagadnienia 
społeczno-polityczne współczesnego świata. To doskonała baza dla przyszłych prawników, polityków czy 
pracowników administracji państwowej. Język polski w zakresie rozszerzonym to podstawa dla tych, któ-
rzy marzą o studiach dziennikarskich czy artystycznych.

Klasa I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie

1D
językowa

język angielski język polski *historia  lub 
geografia

Jest to propozycja dla tych, którzy czują w sobie duszę humanisty i chcą w przyszłości biegle posługiwać 
się językiem angielskim. Połączenie rozszerzeń: język polski, język angielski, historia lub geografia spra-
wia, że absolwent tej klasy będzie przygotowany do podjęcia studiów na wielu kierunkach filologicznych, 
humanistycznych, ekonomicznych, społecznych oraz związanych z  branżą turystyczną. Wyniki egzami-
nów maturalnych z języków obcych czy geografii są bowiem wysoko punktowane w procesie rekrutacji 
na większość uczelni wyższych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu

*Przedmioty rozszerzone do wyboru (III rozszerzenie) mogą być realizowane w  grupach 
międzyoddziałowych, uruchamianych przy wymaganej liczbie kandydatów.
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Przyjdź, zobacz, zdecyduj i … 

weź udział w:  
DNIACH OTWARTYCH SZKOŁY 
które odbędą się:
26 marca 2022 r.(sobota), 14 maja 2022 r.(-
sobota) 

oraz w  
III STASZICOWSKIM FESTIWALU NAUKI 
który odbędzie się:
1 kwietnia 2022 r.  

Szkoła to konieczność,  
Staszic to wybór! 



Z - Zatrudnienie
 Z - Zawód
  S - Sukces
   P - Profesjonalizm

  
Dlaczego warto wybrać naszą szkołę: 

• Klasy w szkole objęte są patronatem 
liczących się na rynku pracy firm 
branżowych. 

• Firmy oferują stypendia dla najlepszych 
uczniów. 

• Odbywają się szkolenia i wycieczki 
zawodowe. 

• Dbamy o wdrażanie innowacji 
technologicznych w ramach szkoleń. 

• Młodzież uczy się w profesjonalnie 
wyposażonych pracowniach.  

• Praktyki odbywają się w firmach 
patronackich, które dają możliwość 
późniejszego zatrudnienia. 

• Młodzież klas trzecich  i czwartych 
technikum będzie miała możliwość 
odbycia praktyk zawodowych w Grecji. 

• Absolwenci naszej szkoły zdają 
egzaminy potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe na poziomie  wyższym niż 
średnia  wyników w województwie 
łódzkim 

• Od 2010r. realizujemy ogólnopolski 
program edukacyjny Państwowej 
Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. 

• Uczniowie mają możliwość uczestnicze-
nia w licznych konkursach oraz zawo-
dach sportowych, w których odnoszą 
znaczące sukcesy. 

OFERTA EDUKACYJNA NA 
ROK SZKOLNY 2022/2023

TECHNIKUM 

Nauka w technikum trwa pięć lat. 

W  trakcie nauki uczeń przystępuje do eg-
zaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie. Ukończenie technikum umoż-
liwia przystąpienie do egzaminu matural-
nego i po jego zdaniu, podjęcie nauki na do-
wolnie wybranym kierunku studiów.  

Kształcimy w zawodach:

Technik robotyk 
- klasa pod patronatem „GENERAL - IT” 

NOWY KIERUNEK od roku szk. 2022/2023
( Jedyny w naszym regionie! )                                                                         

pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz
tel./fax 42 719-08-66
 e-mail: sekretariat_zzsp@miasto.zgierz. pl 
www.zgierz.edu.pl
facebook.com/ZZSPim.JanaPawlaII

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Pawła II w Zgierzu
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Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje:

• Montaż, uruchamianie i obsługa 
systemów robotyki 

• Eksploatacja i programowanie 
systemów robotyki 

Robotyka jest dziedziną wiedzy łączącą 
elementy mechaniki, automatyki, elektro-
niki oraz informatyki. Jej domeną są rów-
nież rozważania nad sztuczną inteligen-
cją. Technik robotyk to w  przemyśle jeden 
z najbardziej poszukiwanych zawodów. Jest 
on odpowiedzią na dynamiczne zmiany 
światowej gospodarki, która w coraz więk-
szym stopniu opiera się na automatyzacji 
procesów produkcyjnych. Specjaliści w tym 
zakresie poszukiwani są do obsługi, instalo-
wania i programowania procesów produk-
cyjnych. 

Technik programista 
- klasa dwujęzyczna z językiem angielskim  
- klasa pod patronatem” GENERAL-IT”      

NOWY KIERUNEK od roku szk. 2020/2021 
( Jedyny w Polsce! )                                                                           

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie:

• Tworzenie i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych 

• Projektowanie, programowanie 
i testowanie aplikacji 

Technik programista to kierunek, który jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie  na rynku 
pracy. Uczniowie, którzy podejmą naukę na 
nowym kierunku, zdobędą wiedzę teore-
tyczną i umiejętności praktyczne z kwalifi-
kacji zawodowych w  zakresie projektowa-
nia baz danych i  stron internetowych oraz 
programowania i testowania aplikacji. Będą 
uczyć się programowania w  popularnych 
obecnie językach np.: C++,  Java, JavaScript, 
PHP, a  także znajomości innych języków: 
SQL (przydatnego do tworzenia i zarządza-
nia relacyjnymi bazami danych), HTML 5 
i  CMS (wykorzystywanych do tworzenia 
stron internetowych) oraz mobilnych apli-
kacjach iOS lub Android. Innowacją na tym 
kierunku będzie konstruowanie oraz pro-
gramowanie robotów. 

 Technik elektromobilności 
- klasa pod patronatem firm „Enika” i  „En-
gie” 
Jedyny kierunek w Polsce!   

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu
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Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

• Tworzenie i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych           

Technik elektromobilności to innowacyj-
ne połączenie informatyka z  elektrykiem. 
Nowy kierunek jest odpowiedzią na zapo-
trzebowanie rynku pracy. Zapotrzebowanie 
na pracowników w nowej branży związane 
jest ze zwiększającą się produkcją autobu-
sów elektrycznych w  Polsce oraz obsługą 
samochodów elektrycznych i stacji ładowa-
nia. 

Technik logistyk 
- klasa pod patronatem firmy „GEIS” 

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Obsługa magazynów 
• Organizacja transportu 

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą 
się dziedziną. Technik logistyk zajmuje się 
planowaniem, organizowaniem, kierowa-
niem i  kontrolowaniem przemieszczania 
towarów od producenta do konsumenta 

oraz wykorzystaniem informacji płyną-
cych z rynku w celu optymalizacji korzyści 
wynikających z  wymiany towarowej dla 
wszystkich uczestników tej wymiany. Do 
podstawowych zadań należy również wy-
bór procedury zakupów oraz wybór dostaw-
ców i  towarów. Technik logistyk analizuje 
stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje za-
mówienia i organizuje transport, wykorzy-
stując w  tym celu systemy informatyczne. 
Powinien posiadać umiejętności menedżer-
skie: szybko podejmować decyzje  i logicznie 
przewidywać ich konsekwencje, posiadać 
zdolność koncentracji i umiejętność pracy 
pod presją. Poza zasadniczymi działaniami 
technik logistyk zajmuje się także poprawą 
elastyczności i zdolności adaptacyjnych fir-
my na rynku. Dba o utrzymanie jej w opty-
malnej gotowości do działania, zabezpie-
cza system dystrybucji, przepływ towarów, 
usług i informacji.  

Technicy logistycy zatrudniani są w przed-
siębiorstwach logistycznych, handlowych, 
spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako 
koordynatorzy zaopatrzenia i  zbytu, spe-
dytorzy, przedstawiciele handlowi, maga-
zynierzy. Mogą pracować także jako specja-
liści do spraw sprzedaży i  prognozowania 
popytu, planowania zakupów, handlu elek-
tronicznego, obsługi klientów czy zarządza-
nia centrum  

Technik usług fryzjerskich 
- klasa pod patronatem firmy „Uni-fryz” 

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Wykonywanie usług fryzjerskich,  
• Projektowanie i wykonywanie fryzur  

Technik usług fryzjerskich, zwany teraz co-
raz częściej stylistą fryzur jest osobą, która 

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu
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zawodowo zajmuje się układaniem fryzur 
zgodnie z życzeniem klienta.  

Fryzjerstwo to zawód bardzo zróżnicowany 
ze względu na odbiorców (damskie, męskie, 
dziecięce) i  charakter usługi (w  praktyce 
spotkać można fryzjera teatralnego i filmo-
wego czy fryzjera-perukarza).

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w  proce-
sie kształcenia, umożliwiają absolwentowi 
podjęcie pracy między innymi w: zakładach 
fryzjerskich, perukarniach, w  teatrach i  na 
planach filmowych, przy pokazach mody, 
mogą prowadzić samodzielną działalność 
gospodarczą branży fryzjersko-kosmetycz-
nej we własnych salonach lub w  domach 
klientów. 

Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej
- klasa pod patronatem firmy „ENGIE”  

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Montaż i uruchamianie urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej 

• Eksploatacja urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej.  

Zawód - technik urządzeń i  systemów 
energetyki odnawialnej jest odpowiedzią 
na zmieniający się rynek pracy w związku 
z  przekształcaniem się gospodarki wyko-

rzystującej konwencjonalne źródła energii 
na odnawialne źródła energii. 

Sektorem gospodarki, który w najbliższych 
latach stworzy najwięcej miejsc pracy bę-
dzie energetyka, zwłaszcza w  obszarze od-
nawialnych źródeł energii. Wprowadza-
nie nowych technologii, produkcji i  usług 
w tym zakresie będzie wymagało wykwali-
fikowanych fachowców.  

W celu umożliwienia uczniom poszerzania 
kwalifikacji zawodowych szkoła współpra-
cuje z następującymi instytucjami: 

- Zakładami i firmami z branży Odnawial-
nych Źródeł Energii: ENGIE, ASPOL FV Sp. 
z o.o. w Łodzi, FALKOPIA Sp.  z o.o. w Zgierzu, 
TYTAN Odnawialne Źródła Energii w Zgie-
rzu,  FAKRO Sp. z o.o.  w Nowym Sączu, REMS, 
ROTHENBERG, JOHN GUEST, DEFRO, Poli-
techniką Łódzką – Wydziałem Elektrotech-
niki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. 

Uczniowie mają możliwość uzyskania 
w  klasie czwartej kwalifikacji „E” do 1kV, 
uprawniającej do zajmowania się eksplo-
atacją urządzeń, instalacji i  sieci na stano-
wisku eksploatacji.  

Możliwości zatrudnienia absolwenta wy-
stępują w: szeroko rozumianej energetyce; 
przedsiębiorstwach zajmujących się budo-
wą, montażem, konserwacją i  naprawami 
urządzeń umożliwiających uzyskiwanie 
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energii odnawialnej; własnej działalno-
ści gospodarczej w  branży energetyki od-
nawialnej; firmach instalacyjnych, które 
specjalizują się w  projektowaniu i  wyko-
nawstwie związanym z energetyką wod-
ną, energetyką wiatrową, energetyką geo-
termalną, energetyką wodorową, energią 
słoneczną, budownictwem energooszczęd-
nym, technologią wodorową; przedsiębior-
stwach zajmujących się przepisami prawa 
i  normami dotyczącymi ochrony środowi-
ska. 

 Technik informatyk
- klasa pod patronatem „GENERAL - IT”  

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych 

• Tworzenie i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych 

Kwalifikacje w  zawodzie technik informa-
tyk stwarzają duże możliwości podjęcia pra-
cy mogą to być firmy stosujące różnorodne 
oprogramowanie, produkujące sprzęt, opro-
gramowanie, czy firmy świadczące usługi 
serwisowe. Można również podnosić swo-
je kwalifikacje poprzez różnorodne kursy 

i  uzyskiwać certyfikaty renomowanych 
firm, a to z kolei zwiększa szanse na znale-
zienie pracy. Istnieje możliwość podjęcia 
własnej działalności gospodarczej.  

Uczniowie biorą udział i  osiągają sukcesy 
w konkursach: 

• Międzynarodowy Konkurs 
Informatyczny „Bóbr” 

• Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 
„Tik-Tak” 

• Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 
„Mikroprocesor” 

Współpracujemy z  firmami: GENERAL – IT, 
EURON, SKOMUR  

Technik elektryk
- klasa po patronatem firmy ABB  

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

• Eksploatacja maszyn , urządzeń 
i instalacji elektrycznych 

W celu umożliwienia uczniom poszerzania 
kwalifikacji zawodowych szkoła współpra-
cuje z następującymi instytucjami: 
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• Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. 
W  2011 r. klasy w  zawodzie technik 
elektryk zostały objęte patronatem 
przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich 

• Zakładem DP System SP. z o.o z siedzibą 
w Łodzi 

• Łódzkim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

• Politechniką Łódzką – Wydziałem 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki. 

Uczniowie mają możliwość uzyskania 
w  klasie czwartej, kwalifikacji „E” do 1kV 
uprawniającej do zajmowania się eksplo-
atacją urządzeń, instalacji i  sieci na stano-
wisku eksploatacji. 

Absolwenci znajdują zatrudnienie we 
wszystkich współcześnie działających fir-
mach i  zakładach produkcyjnych. Można 
również otworzyć własną firmę świadczącą 
usługi w projektowaniu i montowaniu no-
wych instalacji elektrycznych oraz usuwa-
niu ewentualnych awarii. 

Technik budownictwa 
- klasa pod patronatem firmy „ENGIE” 
i „ATLAS” 

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Wykonywanie robót murarskich 
i tynkarskich 

• Organizacja i kontrola robót 
budowlanych i sporządzanie 
kosztorysów 

W  trakcie nauki w  zawodzie technik bu-
downictwa uczniowie mają możliwość 
udziału min. w: 

• szkoleniach odbywających się na terenie 
szkoły lub w siedzibach firm np.: ENGIE, 
ATLAS, FAKRO, SOPRO, TESA, SELENA, 
KNAUF, ŚNIEŻKA, TIKURILLA 

• Ogólnopolskim projekcie „Adept bu-
downictwa”, skierowanym do uczniów 
szkół budowlanych, gdzie młodzież otrzy-
muje najbardziej aktualną wiedzę o pro-
duktach i technologii budowlanej. W za-
bawie, której treścią jest pasja i  wiedza 
o budownictwie, uczniowie mogą zyskać 
nagrody finansowe. Nasza młodzież osią-
ga znaczące sukcesy w tej rywalizacji. 

W 2012 r. klasy w zawodzie technik budow-
nictwa zostały objęte programem Akade-
mia Murowania realizowanym przez firmę 
Xella Polska. 

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębior-
stwach budowlanych, wytwórniach pre-
fabrykatów, biurach projektowych, hur-
towniach materiałów budowlanych. Po 
spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Pra-
wo Budowlane mogą uzyskać uprawnienia 
budowlane w  odpowiedniej specjalności. 
Dotyczy to wznoszenia budynków i budow-
li o  powszechnie znanych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych. Można również, wyko-
rzystując własną przedsiębiorczość podjąć 
działalność gospodarczą. Ponadto technicy 

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

powrót do wstępu14 powrót do spisu treści



budownictwa mogą znaleźć legalne zatrud-
nienie w  swoim zawodzie w  krajach Unii 
Europejskiej, gdzie są uważani za bardzo ce-
nionych i poszukiwanych fachowców.  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Nauka w  Branżowej Szkole I  Stopnia trwa 
trzy lata. 

Kształcimy w zawodach: 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają 
na podstawie podpisanej umowy o  pracę 
w  celu przygotowania zawodowego w  za-
kładach pracy zrzeszonych w  Cechu Rze-
miosł Różnych.  

W klasie trzeciej młodzież odbywa kurs na-
uki jazdy samochodem osobowym (finan-
sowany przez szkołę) przygotowujący do 
egzaminu na prawo jazdy kat. B.  

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 
pojazdów samochodowych 

Mechanicy pojazdów samochodowych za-
trudniani są w: warsztatach naprawczych, 

stacjach obsługowo-naprawczych, serwiso-
wych warsztatach samochodowych, zakła-
dach produkujących pojazdy i ich zespoły. 

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

Poza kształceniem ogólnokształcącym mło-
dzież zdobywa wiedzę zawodową teore-
tyczną oraz praktyczną. Zajęcia praktyczne 
realizowane są w szkole. 

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje 
w zawodzie: 

• Wykonywanie robót montażowych, 
okładzinowych i wykończeniowych 

W  trakcie trzyletniej nauki w  zasadniczej 
szkole zawodowej uczniowie mają możli-
wość udziału w: 

• szkoleniach odbywających się na terenie 
szkoły lub w siedzibach firm np.: ATLAS, 
SOPRO, TESA, SELENA, KNAUF, ŚNIEŻKA, 
FAKRO, TIKURILLA 

   W 2012 r. klasy w zawodzie monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie zostały objęte programem Akade-
mia Murowania realizowanym przez firmę 
Xella Polska. 
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Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej 
kształcącej w  zawodzie monter zabudowy 
i  robót wykończeniowych w  budownic-
twie może być zatrudniony w  przedsię-
biorstwach budowlanych na stanowiskach 
prac: stolarskich, szklarskich, malarskich, 
tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich  
i  glazurniczych. Obecnie brakuje w  kraju 
pracowników w  branży robót wykończe-
niowych w  budownictwie, a  więc absol-
wenci tego kierunku są bardzo poszukiwani 
na rynku pracy. 

Branżowa Szkoła I Stopnia  
w systemie dualnym 

Uczniowie mogą kształcić się w wybranym 
przez siebie zawodzie, np.: kucharz, fryzjer, 
piekarz, cukiernik, lakiernik, blacharz sa-
mochodowy, murarz–tynkarz, wędliniarz, 
krawiec oraz innych o  trzyletnim cyklu 
kształcenia.  

Warunkiem kształcenia w  szkole jest pod-
pisana umowa o pracę z pracodawcą, który 
zapewni odbywanie zajęć praktycznych na 
terenie swojego zakładu.  

Poza zajęciami praktycznymi realizowa-
nymi u  pracodawcy, w  szkole uczeń odby-
wa kształcenie w  zakresie przedmiotów 
ogólnokształcących. Natomiast kształce-
nie w zakresie teoretycznych przedmiotów 
zawodowych (odpowiednich dla zawodu) 
odbywa się w formie kursów w ośrodkach 
dokształcania zawodowego. Kursy finanso-
wane i organizowane są przez szkołę. 

W  trakcie nauki uczniowie przystępują do 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe.  

Obecnie brakuje na rynku pracy wykwalifi-
kowanych pracowników w  różnych zawo-
dach. Absolwent zasadniczej szkoły zawo-
dowej z kwalifikacjami zawodowymi może 
łatwo znaleźć pracę. Istnieje także możli-
wość prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej. 
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ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz 
tel. 715- 07-44, fax. 715-07-34
 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl 
www.ekonomik.miasto.zgierz.pl 
facebook.com/cezakofficial
Dyrektor: Piotr Matusiak

Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 
w Zgierzu

Szkoła realizuje Program Operacyjny Wie-
dza Edukacja Rozwój (PO WER), w  ramach 
którego odbywają się zagraniczne staże 
w Hiszpanii - Z Cezakiem poznaję europej-
ski rynek pracy.  

Dlaczego MY? 

• Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją, 
ale i odważną wizją przyszłości 

• Kształcimy PROFESJONALISTÓW 
• Mamy wysoką zdawalność egzaminów 

zawodowych 
• Z nami zdobędziesz 

wykształcenie 
w poszukiwanych na 
rynku pracy zawodach 

• W ramach projektów 
realizujemy bezpłatne 
kursy podnoszące 
kwalifikacje, np.: kurs 
barmański, kurs pilotażu 

• Wyjeżdżamy na praktyki zagraniczne do 
Hiszpanii 

• Posiadamy profesjonalnie wyposażone 
pracownie 

• Uczniowie korzystają z bogatego 
zaplecza sportowego: sala gimnastyczna, 
boisko Orlik, siłownia w budynku szkoły 
oraz siłownia plenerowa 

• Mamy stołówkę szkolną i bursę, w której 
możesz zamieszkać, jeśli jesteś spoza 
Zgierza 

100 lat tradycji oraz nowoczesne kierunki kształcenia to atuty  
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Technikum w zawodzie technik 
rachunkowości 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

• EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-
płacowych i gospodarki finansowej 
jednostek organizacyjnych  

• EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 

Rozwój informatyzacji systemu rachunko-
wości w jednostkach organizacyjnych spra-
wia, że pracodawca poszukuje pracownika 
wykształconego, otwartego na aktualizo-
wanie wiedzy, kompetencji i  umiejętności. 
Każdy przedsiębiorca chce mieć pewność, że 
w  jego ewidencjach księgowo-kadrowych 
i rozliczeniach jest porządek. Stanowiska, na 
których zatrudniany jest technik rachunko-
wości odgrywają bardzo ważną rolę w pro-
cesach działania jednostki organizacyjnej, 
a osoby zatrudnione na tych stanowiskach 
cieszą się dużym zaufaniem i autorytetem. 
Technik rachunkowości spełnia wymaga-
nia w zakresie wiedzy i kompetencji oczeki-
wanych przez pracodawców sektora usług 
finansowo-księgowych.  

W  trakcie kształcenia uczniowie realizują 
praktyki zawodowe w  renomowanych fir-
mach, biurach rachunkowych i bankach (np. 
Jawn-e, Panda, Elma, Wet, Damex, AD Kom-
pleks, OXA, TE-ZET, Deante, Kuchinox, Cera-
mika Tubądzin, Bank Spółdzielczy w  Zgie-

rzu) oraz w  ramach programu PO WER 
Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Absolwent będzie potrafił m.in.: 

• stosować narzędzia rachunkowości 
finansowej i zarządczej,  

• prowadzić księgowość w przedsiębiorstwie,  
• dokonywać rozliczeń  finansowych, 
• obliczać podatki i sporządzać deklaracje 

podatkowe, 
• kontrolować dokumenty księgowe, 
• sporządzać sprawozdania finansowe,  
• archiwizować dokumentację księgową,  
• nadzorować terminy spłat  zobowiązań,  
• planować działania i przeprowadzać 

podstawowe analizy finansowe,  
• oceniać kondycję firmy na podstawie 

wyników analizy finansowej,  
• obsługiwać komputer i programy 

obsługi księgowości, finansów, kadr 
i płac. 

Nabyte umiejętności zawodowe umożli-
wiają absolwentowi prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej oraz zatrud-
nienie w  komórkach rachunkowości we 
wszystkich przedsiębiorstwach, biurach 
rachunkowych, w  jednostkach i  zakładach 
budżetowych, bankach i instytucjach ubez-
pieczeniowych, a  także w  urzędach skar-
bowych i  urzędach jednostek samorządu 
terytorialnego, między innymi na stanowi-
skach: 

• pracowników do spraw księgowości, 
• pracowników do spraw kadrowo-

płacowych, 
• pracowników do spraw rozliczeń 

finansowych, 
• analityków i planistów.
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Technikum w zawodzie technik 
ekonomista

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

• EKA.04. Prowadzenie dokumentacji 
w jednostce organizacyjnej 

• EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-
płacowych i gospodarki finansowej 
jednostek organizacyjnych 

Zawód technika ekonomisty stwarza duże 
szanse zatrudnienia na różnorodnych sta-
nowiskach pracy. Nabyte umiejętności za-
wodowe umożliwiają absolwentowi utwo-
rzenie i  prowadzenie własnej działalności 
oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach 
w różnych jednostkach organizacyjnych. 

Ekonomiści są osobami cenionymi na ryn-
ku pracy, ponieważ posiadają umiejętności 
samodzielnego rozwiązywania problemów 
występujących we współczesnych przedsię-
biorstwach.  

Absolwent szkoły kształcącej w  zawodzie 
technik ekonomista powinien być przygo-
towany do wykonywania następujących 
zadań zawodowych:  

• planowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

• obliczania podatków, 
• prowadzenia spraw kadrowo-

płacowych, 
• prowadzenia ewidencji, 
• wykonywania analiz i sporządzania 

sprawozdań z działalności podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. 

W  trakcie kształcenia uczniowie realizują 
praktyki zawodowe w  renomowanych fir-
mach, biurach rachunkowych i bankach (np. 
Jawn-e, Panda, Elma, Wet, Damex, AD Kom-
pleks, OXA, TE-ZET, Deante, Kuchinox, Cera-
mika Tubądzin, Bank Spółdzielczy w  Zgie-
rzu) oraz w  ramach programu PO WER 
Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 
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Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Technikum w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

• HGT.02. Przygotowanie i wydawanie 
dań  

• HGT.12. Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych 

Gastronomia jest branżą usługową. Tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych jest 
przygotowany do wykonywania różnych 
zadań zawodowych zarówno dotyczących 
planowania produkcji, jak i  świadczenia 
usług żywieniowych konsumentom.  

Pracę w  gastronomii jest stosunkowo ła-
two znaleźć. Ciągle dostępne są oferty pracy 
w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wy-
kształcenia technikiem żywienia i  usług 
gastronomicznych może podjąć pracę w re-
stauracjach, kawiarniach, pensjonatach, do-
mach wczasowych i  hotelach, a  także pro-
wadzić własną firmę. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicznych 
powinien być przygotowany do wykonywa-
nia następujących zadań zawodowych: 

• oceniania jakości żywności oraz jej 
przechowywania, 

• sporządzania i ekspedycji potraw 
i napojów, 

• planowania i oceny żywienia, 
• organizowania produkcji 

gastronomicznej, 
• planowania i realizacji usług 

gastronomicznych. 

W  trakcie kształcenia uczniowie realizują 
praktyki zawodowe w  znanych restaura-
cjach i  hotelach (np. Andel’s, Stacja Nowa 
Gdynia, Portofino, M-Hotel, Folwark, Pod 5 
Aniołami, Hotel Hilton, Karczma u Chocho-
ła, Hotel Ambasador, Hotel Astor w Jastrzę-
biej Górze, Hotel Green Hill w  Wiśle) oraz 
w  ramach programu PO WER Narodowej 
Agencji Programu Erasmus+.

powrót do wstępu20 powrót do spisu treści



Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Technikum w zawodzie technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

• PGF.04. Przygotowywanie oraz 
wykonywanie prac graficznych 
i publikacji cyfrowych 

• PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka 
druków 

Poligrafia oraz rynek szeroko rozumianych 
projektów multimedialnych przeznaczo-
nych do publikowania w Internecie i innych 
mediach, to bardzo prężnie rozwijająca się 
gałąź przemysłowa i usługowa.  

Technik cyfrowych procesów graficznych 
jest obecny niemal w każdej agencji rekla-
mowej, we wszystkich firmach wydawni-
czych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego 
umiejętności zależy, bowiem ostateczny 
wygląd ulotek, prospektów, gazet, czaso-
pism kolorowych oraz książek. 

Absolwent szkoły kształcącej w  zawodzie 
technik cyfrowych procesów graficznych 
powinien być przygotowany do wykonywa-
nia następujących zadań zawodowych:  

• przygotowywania publikacji i prac 
graficznych do drukowania, 

• obsługiwania cyfrowych systemów 
produkcyjnych stosowanych w poligrafii, 

• projektowania 3D, 
• prowadzenia procesów drukowania 3D. 

W  trakcie kształcenia uczniowie realizują 
praktyki zawodowe w  profesjonalnych fir-
mach poligraficznych (np. Łódzkie Zakłady 
Graficzne, Galart, Digicom, Oltom, Drukar-
nia Wist, Ramar, Grafix pol, Interprint, Me-
dia Press, Lion Textile, Proxima) oraz w ra-
mach programu PO WER Narodowej Agencji 
Programu Erasmus+. 
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Technikum w zawodzie technik 
reklamy  

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

• PGF.07. Wykonywanie przekazu 
reklamowego 

• PGF.08. Zarządzanie kampanią 
reklamową 

Technik reklamy to zawód szeroko profi-
lowany, który łączy w  sobie wiedzę eko-
nomiczną, plastyczną, psychologiczną, lin-
gwistyczną oraz informatyczną. Zdobyta 
wiedza i  umiejętności umożliwią absol-
wentom pozyskanie ciekawej pracy w sze-
roko rozumianej reklamie, która jest nieod-
łącznym elementem gospodarki rynkowej.  

Podstawowym celem kształcenia w  zawo-
dzie technik organizacji reklamy, jest przy-
gotowanie absolwenta do: 

• wykonywania usług reklamowych, 
• pozyskiwania zleceń i pośrednictwa 

w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania 
klientów zainteresowanych 

konkretnymi usługami reklamowymi, 
• rozpoznawania rynku potencjalnych 

odbiorców reklamowych i gromadzenia 
o nich informacji, 

• prowadzenia rozmów z potencjalnymi 
klientami i doradzania przy 
podejmowaniu decyzji o skorzystaniu 
z usług reklamowych, 

• promowania oferowanych usługi 
reklamowych, 

• gromadzeniu informacji o firmach 
konkurencyjnych,  

• koordynowania projektów 
promocyjnych różnych instytucji i firm 
oraz wykonywania projektów 
graficznych. 

W  trakcie kształcenia uczniowie będą re-
alizować praktyki zawodowe w  profesjo-
nalnych agencjach reklamowych i  projek-
towych (np. Cyrek Digital, Agave Projekty 
Multimedialne, CHS Studio, 6 Szpilek, Ga-
lart Agencja Reklamowa, Art. Raf, Digicom, 
Grafix pol, Media Press) oraz w ramach pro-
gramu PO WER Narodowej Agencji Progra-
mu Erasmus+. 
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Technikum w zawodzie technik 
organizacji turystyki 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

• HGT.07. Przygotowanie imprez i usług 
turystycznych 

• HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczenie 
imprez i usług turystycznych 

Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ru-
chu turystycznego na świecie wskazują na 
dynamiczny rozwój branży turystycznej, 
jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału 
turystyki w zatrudnieniu.  

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie 
może znaleźć w  biurach podróży, jednost-
kach obsługi ruchu turystycznego, placów-
kach informacji turystycznej, administracji 
rządowej i samorządowej, obiektach nocle-
gowych, biurach organizatorów kongresów 
i konferencji. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
technik obsługi turystycznej powinien być 
przygotowany do wykonywania następują-
cych zadań zawodowych: 

• organizowania działalności turystycznej, 
• organizowania imprez i usług 

turystycznych, 
• obsługiwania klientów korzystających 

z usług turystycznych, 
• rozliczania imprez i usług turystycznych. 

W  trakcie kształcenia uczniowie realizują 
praktyki zawodowe w znanych biurach tu-
rystycznych i hotelach (np. Konsorcjum Pol-
skich Biur Podróży, Rainbow, Perfect Travel, 
Perfect Travel, Almatur, Agencja Europol, 
Andel’s, Stacja Nowa Gdynia, Portofino, 
M-Hotel) oraz w ramach programu PO WER 
Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 
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Technikum w zawodzie technik 
hotelarstwa 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

• HGT.03. Obsługa gości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie  

• HTG.06. Realizacja usług w recepcji 

Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny 
i świetnie wyposażony budynek, ale przede 
wszystkim kompetentny, wykwalifikowa-
ny, uprzejmy i gotowy służyć gościom per-
sonel hotelowy.  

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, 
oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi 
hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych 
obiektach, w których świadczone są usługi 
hotelarskie. 

Absolwent szkoły kształcącej w  zawodzie 
technik hotelarstwa powinien być przygo-
towany do wykonywania następujących 
zadań zawodowych: 

• prowadzenia działalności promocyjnej 
oraz sprzedaż usług hotelarskich, 

• rezerwowania usług hotelarskich, 
• wykonywania prac związanych 

z obsługą gości w recepcji, 
• przygotowywania jednostek 

mieszkalnych do przyjęcia gości, 
• przygotowywania i podawania śniadań 

w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, 

• przyjmowania i realizacji zamówień na 
hotelarskie usługi dodatkowe. 

W  trakcie kształcenia uczniowie realizują 
praktyki zawodowe w  znanych restaura-
cjach i  hotelach (np. Andel’s, Stacja Nowa 
Gdynia, M-Hotel, Hotel Hilton, Hotel Amba-
sador, Hotel Tobaco, Hotel Focus, Hotel Mo-
kołajek w Słupsku, Hotel Astor w Jastrzębiej 
Górze, Hotel Green Hill w Wiśle) oraz w ra-
mach programu PO WER Narodowej Agen-
cji Programu Erasmus+. 
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Technikum w zawodzie technik 
fotografii i multimediów 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

• AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja 
obrazu  

• AUD.05. Realizacja projektów 
graficznych i multimedialnych 

Fotografia  i multimedia są wykorzystywa-
ne niemal we wszystkich obszarach dzia-
łalności człowieka. Postęp technologiczny 
sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji 
materiałów w postaci analogowej na rzecz 
rejestracji cyfrowej.  Powszechna dostęp-
ność sprzętu elektronicznego do rejestracji 
materiałów cyfrowych przyczyniła się do 
rozwoju sektora usług związanych z  prze-
twarzaniem danych i ich prezentacji w for-
mie folderów, foto książek oraz filmów jak 
i publikacji w Internecie. 

Technik fotografii i multimediów to zawód 
dla osób, które fascynuje fotografia i grafi-
ka komputerowa, wyróżnia wrażliwość na 
estetykę.  

Uczeń w kolejnych latach poznaje tajniki:    

• różnych technik wykonywania fotografii 
cyfrowej i analogowej oraz korekty, 
obróbki, montażu i publikacji zdjęć, 

• technik tworzenia i obróbki grafiki 
komputerowej, wideofilmowania 
i tworzenia publikacji, 

• organizowania planu zdjęciowego 
i posługiwania się sprzętem 
fotograficznym, 

• przygotowania materiałów cyfrowych 
do wykonywania projektów graficznych, 

• wykonania i publikowania projektów 
multimedialnych. 

W  trakcie kształcenia uczniowie realizu-
ją praktyki zawodowe w  profesjonalnych 
agencjach reklamowych i projektowych (np. 
Cyrek Digital, Agave Projekty Multimedial-
ne, CHS Studio, 6 Szpilek, Galart Agencja Re-
klamowa, Art. Raf, Digicom, Grafix pol, Me-
dia Press) oraz w ramach programu PO WER 
Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 
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Branżowa Szkoła I stopnia 
w zawodzie pracownik obsługi 
hotelowej  

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 

• HGT.03. Obsługa gości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie 

Rozwój turystyki i związane z tym zapotrze-
bowanie na miejsca noclegowe sprawia, że 
pracodawcy poszukują pracowników przy-
gotowanych do pracy, otwartych na aktu-
alizowanie wiedzy, kompetencji i  umiejęt-
ności. Praca pracownika obsługi hotelowej 
odgrywa bardzo istotną rolę w postrzeganiu 
obiektów noclegowych przez gości. Nieska-
zitelna czystość i gościnność to najważniej-
sze elementy decydujące o wyborze miejsca 
noclegowego. W istniejących, jak i nowo po-
wstających obiektach hotelarskich poszu-
kiwani są przede wszystkim pracownicy 
przygotowani do zawodu. 

Pracownik obsługi hotelowej znajdzie pra-
cę w hotelach, motelach, hostelach i innych 
obiektach noclegowych (ponad 300 obiek-
tów na terenie Łodzi). 

Absolwent tego kierunku: 

• nabywa umiejętności z zakresu 
wykonywania czynności związanych 
z pracą pokojowej, kelnera i pomocnika 
kucharza, 

• praktykuje w Łodzi, mieście z ponad 120 
hotelami i 337 obiektami noclegowymi,  

• praktyki zawodowe realizuje w dobrze 
wyposażonych pracowniach szkolnych 
oraz 3 i 4 * hotelach w Łodzi, Wiśle, 
Krynicy Morskiej, Jastrzębiej Górze, 
czy w Hiszpanii w ramach programu 
Erasmus +, 

• po zakończeniu kształcenia nasz 
absolwent może podjąć pracę  w różnego 
rodzaju obiektach hotelowych (hotele, 
pensjonaty, motele, itp.), firmach 
sprzątających, restauracjach, barach. 

Absolwent naszej szkoły może zostać za-
trudniony w obiektach noclegowych w kra-
ju i za granicą (hotelach, motelach, pensjo-
natach, ośrodkach wypoczynkowych, na 
statkach pasażerskich, promach). 
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Branżowa Szkoła I stopnia 
w zawodzie kucharz 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 

• HGT.02. Przygotowanie i wydawanie 
dań  

Gastronomia, w obszarze której pracuje ku-
charz, jest branżą usługową. Miejscem pra-
cy kucharza najczęściej są zakłady gastro-
nomiczne typu otwartego i  zamkniętego, 
w tym restauracje hotelowe i gastronomia 
sieciowa oraz firmy cateringowe, ale rów-
nież gastronomia na statkach lub w innych 
środkach transportu, itp. Kucharz może po-
dejmować działalność gospodarczą prowa-
dząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc 
usługi cateringowe. 

Absolwent szkoły kształcącej w  zawodzie 
kucharz powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawo-
dowych:  

• przechowywania żywności, 
• sporządzania potraw i napojów, 
• wykonywania czynności związanych 

z ekspedycją potraw i napojów. 

Przygotowanie teoretyczne ucznia branżo-
wej szkoły I  stopnia jest uzupełniane opa-
nowaniem umiejętności, które zdobywa on 
w trakcie zajęć praktycznych realizowanych 
w  nowoczesnych obiektach gastronomicz-
nych (np. Andel’s, Stacja Nowa Gdynia, Por-
tofino, M-Hotel, Folwark, Pod 5 Aniałami, 
Hotel Hilton, Karczma u  Chochoła, Rout 
One, BIM Gastronomia). 
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Liceum Ogólnokształcące o profilu 
społeczno-ratowniczym - klasa 
integracyjna  

Klasa przeznaczona dla uczniów o niespre-
cyzowanych w  pełni zainteresowaniach. 
Stwarza ona możliwości pełnej integracji 
młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnika-
mi, w  której będzie zapewniona stała po-
moc psychologiczno-pedagogiczna.  

• jedyna w powiecie zgierskim klasa, 
w której mogą kształcić się uczniowie 
zdrowi razem z uczniami z dysfunkcjami 
rozwojowymi; 

• klasa może liczyć maksymalnie 
20 uczniów, w tym do 5 uczniów 
z dysfunkcjami; 

• realizowany jest pełny program nauczania 
dla liceum ogólnokształcącego; 

• budynek szkolny jest przystosowany do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych; 

• szkoła zapewnia poczucie spokoju 
i bezpieczeństwa, fachową kadrę 
i pomoc specjalistów.  

Bursa  

Bursa dysponuje 65 miejscami noclegowy-
mi. Młodzież mieszka w pokojach trzy i czte-
roosobowych. Do dyspozycji mieszkańcy 
mają świetlicę, pokój cichej nauki, a  także 
salę telewizyjną. W bursie panuje rodzinna 
atmosfera. Nad mieszkańcami bursy czuwa 

zespół wychowawców wraz z  pedagogiem 
szkolnym, który zawsze służy radą i pomo-
cą. Młodzież ma również możliwość rozwi-
jać swoje pasje biorąc udział na przykład 
w  zajęciach chóru oraz uczestniczyć w  im-
prezach, takich jak grill integracyjny, an-
drzejki czy spotkania wigilijne. Mieszkańcy 
bursy mają zapewnione całodzienne wyży-
wienie dzięki szkolnej stołówce.  

Stołówka 

W Zespole Szkół Nr 1 znajduje się nowocze-
śnie wyposażona kuchnia wraz ze stołówką, 
w  której wydawane jest całodzienne wy-
żywienie dla młodzieży bursy jak również 
obiady dla uczniów i pracowników szkoły.
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I Liceum Ogólnokształcące w Głownie

Jaką jesteśmy szkołą?

Szkołą nowoczesną, otwierającą się 
na świat i jego bogactwo kulturowe. 
Kształcimy nowoczesnego i  świadomego 
Europejczyka, realizujemy projekty między-
narodowe finansowane ze środków Unii 
Europejskiej, stwarzamy szanse poznawa-
nia świata i  jego różnorodności. W  roku 
2021 odbyła się mobilność uczniów do Gre-
cji w  ramach przedsięwzięcia „Kulturowa 
sałatka polsko-greckich smaków”. Systema-
tycznie aplikujemy w nowych projektach.  

Szkołą nieustannie 
modernizującą się.
Realizujemy projekty i  przedsięwzięcia 
służące wzbogacaniu bazy dydaktycznej 
i  edukacji na najwyższym poziomie: labo-
ratorium językowe, laboratorium chemicz-
ne i  biologiczne, ekoogródek, siłownia ze-
wnętrzna.

Szkołą wychodzącą naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów.
Uczniowie biorą aktywny udział w  życiu 
szkoły i  wpływają na jej funkcjonowanie, 
podejmują i  realizują liczne inicjatywy: 
Spółdzielnia Uczniowska (sklepik szkolny), 
radiowęzeł, strefy relaksu, akcje Samorządu 
Uczniowskiego, Wolontariat.
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Szkołą nowoczesnych technologii
Oferujemy świetnie wyposażone pracow-
nie - salę ICT, laboratorium językowe, sale 
multimedialne. Realizujemy projekty wspo-
magające rozwój kompetencji informatycz-
no-matematycznych. W  ramach „Szkoły 
Mistrzostwa Informatycznego” uczniowie 
poznają tajniki programowania gier i  ele-
menty robotyki, tworzą projekty z wykorzy-
staniem drukarki 3D.

Szkołą innowacji pedagogicznych.
Program Akademia Licealisty - interdy-
scyplinarna innowacja pedagogiczna pro-
wadzona w  4 wariantach: profil huma-
nistyczno-językowy, profil przyrodniczy, 
profil matematyczno-informatyczny, profil 
ogólny/doradztwo zawodowe. Zajęcia pro-
wadzone są przy współpracy jednostek na-
ukowych Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział 
Studiów Międzynarodowych i  Politologicz-
nych, Wydział Biologii i  Ochrony Środo-
wiska, Wydział Zarządzania), Politechniki 
Łódzkiej oraz innych instytucji naukowych 

(American Corner, Ambasada USA i  Am-
basada Kanady, Biblioteka Uniwersytetu 
Łódzkiego etc).

Szkołą rozwijania pasji 
i zainteresowań.
Pragniemy, by uczniowie naszej szkoły od-
naleźli swoje talenty.  Szkolny Teatr Eureka 
inicjuje przedsięwzięcia teatralne w  obrę-
bie szkoły, ale także w środowisku lokalnym 
odnosząc liczne sukcesy. 

Szkołą EKO.
Poprzez realizowane projekty o charakterze 
ekologicznym zachęcamy uczniów do dzia-
łań na rzecz środowiska. W tym zakresie je-
steśmy liderami - odnosząc wiele sukcesów 
np.  w konkursie Eko – Szkoła czy Eko-Belfer. 
Szkołą z  tradycjami – jesteśmy Szkołą De-
mokracji, dbamy o  wartości patriotyczne, 
realizowaliśmy różnorodne historyczne 
projekty m.in. międzynarodowe ze szkołą 
partnerską Manfred von Ardenne w  Berli-
nie

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie
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I Liceum Ogólnokształcące w Głownie

Klasa 
Klasa I A
matematyczno - 
informatyczna 

Klasa I B 
geograficzno - językowa 

Klasa I C 
biologiczno - chemiczna 

Klasa I D 
humanistyczno - 
społeczna 

Przedmioty rozszerzane:

Od klasy I
matematyka, 
informatyka,  
język angielski

geografia,   matematyka, 
język angielski

biologia,  
chemia,  
 język angielski 

historia, 
język polski,     
język angielski

Przedmioty rozszerzane od klasy I,  
uruchamiane przy wymaganej liczbie kandydatów.

Drugi język obcy (realizowany na poziomie podstawowym) do wyboru spośród: 
język niemiecki, język rosyjski – kontynuacja po szkole podstawowej 

lub 
język hiszpański, język francuski – od podstaw 

(grupy językowe uruchomione przy wymaganej liczbie kandydatów).

Współpraca

Politechnika Łódzka Wydział Studiów 
Międzynarodowych  
i Politologicznych 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Wydział Biologii  
i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Wydział Studiów 
Międzynarodowych  
i Politologicznych 
Uniwersytetu Łódzkiego

Dodatkowe 
zajęcia 
warsztatowe 
i laboratoryjne

“Robotyka i 
programowanie” 
“English in ICT”. 

“Business English” 
“English in Tourism”. 

“Biologia 
doświadczalnie” 
“Laboratorium  
chemiczno - fizyczne”.

“English for lawyers” 
“Global English”.

We wszystkich klasach zgodnie z profilem realizowany jest innowacyjny program Akademia Licealisty

Opis klasy

Przygotowana z myślą  
o uczniach chcących 
czynnie uczestniczyć w 
komputeryzacji świata oraz 
doskonalić umiejętność 
logicznego myślenia.  Profil 
przygotowuje uczniów do 
studiów politechnicznych, 
matematycznych, 
ekonomicznych, 
informatycznych, oraz 
wychodzi naprzeciw 
zapotrzebowaniu 
współczesnego rynku 
pracy na informatyków, 
programistów, grafików 
komputerowych, czy web 
designerów.

Program kształcenia  
w tej klasie umożliwia 
zdobywanie kompetencji  
i wszechstronne 
perspektywy rozwoju 
między innymi 
na kierunkach: 
dziennikarstwo, turystyka, 
hotelarstwo, archeologia, 
kulturoznawstwo, 
socjologia, prawo, filologia 
angielska, stosunki 
międzynarodowe, 
politologia. 

Program skierowany jest  
dla uczniów 
zainteresowanych 
podejmowaniem studiów 
między innymi na 
kierunkach: medycyna, 
farmacja, pielęgniarstwo, 
analityka medyczna, 
fizjoterapia, biotechnologia, 
mikrobiologia, technologia 
żywności, biologia, chemia, 
ochrona środowiska, 
turystyka  
i rekreacja, wychowanie 
fizyczne. 

Program kształcenia  
w tej klasie umożliwia 
zdobywanie kompetencji  
i wszechstronne 
perspektywy rozwoju 
między innymi  
na kierunkach: 
dziennikarstwo,  
archeologia, 
kulturoznawstwo, 
socjologia, prawo, filologia 
angielska, stosunki 
międzynarodowe, 
politologia.

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji

j. polski, matematyka,  
j. obcy (na korzyść 
ucznia), informatyka  
lub geografia 
(na korzyść ucznia). 

j. polski, matematyka, j. 
obcy (na korzyść ucznia), 
geografia  
lub wiedza  
o społeczeństwie  
(na korzyść ucznia).

 j. polski, matematyka,  
j. obcy (na korzyść 
ucznia), biologia 
lub chemia  
(na korzyść ucznia). 

j. polski, historia,  
j. obcy (na korzyść 
ucznia) lub wiedza  
o społeczeństwie  
(na korzyść ucznia). 

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy naukę 
w klasach: 

I LO = NAUKA PASJA PRZYJAŹŃ // ROZWÓJ
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ul. M. Kopernika 24/26, 95-015 Głowno
tel./fax 42 719 07 88
e-mail: szkola@cebertowicz.com.pl
www. cebertowicz.com.pl

Zespół Szkół Nr 1 w Głownie 

Jesteśmy szkołą z 80-letnią 
tradycją kształcenia w zawodach,  
jedną z nielicznych szkół 
ponadpodstawowych w regionie, 
która oprócz przygotowania 
ogólnego daje możliwość zdobycia 
atrakcyjnego zawodu. 

Posiadamy tytuł SZKOŁY Z KLASĄ, 
a nasi nauczyciele posiadają tytuły 
NAUCZYCIELI Z KLASĄ.  

Posiadamy też certyfikat 
BEZPIECZNEJ SZKOŁY. 

Placówka wyposażona jest w  nowoczesne 
pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem naj-
nowszych technologii (pracownie językowe, 
tablice i monitory oraz stoły interaktywne, 
pracownia mechaniczno-mechatroniczna 
oraz mechaniczna, nowoczesne, dobrze wy-
posażone pracownie informatyczne)

Naszymi atutami są: 

• przyjazna atmosfera, 
• bezpieczeństwo w  szkole – (monitoring, 

szafki uczniowskie, cykliczne spotkania 
z  psychologami, specjalistami z  różnych 
dziedzin bezpieczeństwa), 

• wykwalifikowana i życzliwa kadra 
nauczycieli,  

• realizacja bezpłatnych ciekawych zajęć, 
kursów kończących się certyfikatami 
oraz płatne staże w  ramach projektów 
unijnych 

• centra multimedialne, eko-pracownia, 
doradztwo zawodowe 

• nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone 
pracownie komputerowe wraz 
ze stanowiskami montażowymi, 
przygotowanymi pod kątem egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie,

• oferta edukacyjna odpowiadająca 
zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, 

• nowoczesna biblioteka z centrum 
multimedialnym,  

• wyjazdy do teatrów, kin, ośrodków 
kultury i nauki, 
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• bezpłatny HOT SPOT dla uczniów szkoły, 
• możliwość rozwijania zainteresowań 

poprzez udział w dodatkowych 
zajęciach, olimpiadach, konkursach 
przedmiotowych oraz zawodach 
sportowych, 

• wolontariat w różnych akcjach 
lokalnych i o zasięgu ogólnopolskim, 
np. honorowe krwiodawstwo, „Podziel 
się posiłkiem”, wspieranie przytuliska 
dla zwierząt, akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom”, „Aniołkowe granie”, 
„Szlachetna paczka”, „Góra grosza”.

W roku szkolnym 
2022/2023 oferujemy 
kształcenie w następujących 
kierunkach: 

Technikum w zawodach: 

TECHNIK LOGISTYK 
- możliwość zdobycia kwalifikacji zawodo-
wych: 

• K1 SPL.01 – Obsługa magazynów, 
• K2 SPL.04 – Organizacja transportu. 

Absolwent szkoły będzie mógł podjąć pracę 
w zakresie: 

• magazynowania towarów i produktów,  
• kompleksowej obsługi klienta, 

przewozów samochodowych 
• zadań centrów logistycznych, 
• systemów informacyjnych 

wspomagających produkcję, 
• gospodarki odpadami i materiałami 

transportu wewnętrznego

TECHNIK INFORMATYK 
- możliwość zdobycia kwalifikacji zawodo-
wych: 

• K1  INF.02 – Administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych 

• K2  INF.03 – Tworzenie 
i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych.  

Zespół Szkół Nr 1 w Głownie
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Absolwent szkoły będzie mógł podjąć pracę 
w zakresie: 

• budowy i serwisowania komputerów 
i urządzeń peryferyjnych, 

• konfigurowania sprzętu 
komputerowego, systemów 
operacyjnych i oprogramowania 
użytkowego,  

• tworzenia stron internetowych oraz 
grafiki, 

• posługiwania się pakietami programów 
biurowych, 

• projektowania i eksploatacji sieci 
lokalnych

TECHNIK MECHANIK 
- możliwość zdobycia kwalifikacji zawodo-
wych: 

• K1 MEC.03 – Montaż i obsługa maszyn 
i urządzeń, 

• K2 MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn i urządzeń. 

Absolwent szkoły będzie mógł podjąć pracę 
w zakresie:  

• produkcji i usług głównie na 
stanowiskach średniego nadzoru 
technicznego, 

• projektowania, wytwarzania 
i eksploatacji maszyn oraz urządzeń 
mechanicznych, 

• wykonywania rysunków technicznych              
z możliwością użycia programów 
komputerowych oraz ich 
wykorzystywania w swoim zawodzie.

Nauka w technikum kończy się egzaminem 
maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe na 
podstawie świadectw potwierdzających 
wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w za-
wodzie oraz odpowiedniego poziomu wy-
kształcenia (świadectwo ukończenia tech-
nikum).

Zespół Szkół Nr 1 w Głownie
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Zespół Szkół Nr 1 w Głownie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
– oddział z  rozszerzonym językiem angiel-
skim

Klasa umożliwiająca zdanie egzaminu ma-
turalnego i  kontynuację dalszej nauki na 
uczelniach wyższych.  

Realizacja przedmiotów w  zakresie rozsze-
rzonym: język angielski, biologia, geografia/
historia. 

W szkole działają koła zainteresowań, m.in. 
teatralne, filmowe, sportowe a także prowa-
dzone są zajęcia pozalekcyjne przygotowu-
jące do egzaminów zewnętrznych. 

Uczniowie szkoły brali udział w  kilku du-
żych projektach współfinansowanych z EFS, 
m.in.: „Dajmy szansę”, „Większa wiedza 
– lepsze jutro”, „Twój zawód – Twoja przy-
szłość”, „Lepszy start w  zawodowe jutro”, 
w  ramach których odbywały się zajęcia 
przygotowujące do egzaminów zewnętrz-
nych, kursy kwalifikacyjne, spotkania ze 
specjalistami w różnych zawodach oraz cie-
kawe wyjazdy krajowe i zagraniczne.  

Obecnie realizowany jest projekt „Zawodo-
wo na 100%”, pozwalający rozwijać zaintere-
sowania uczniów i zdobyć dodatkowe umie-
jętności pozwalające odnaleźć się na rynku 
pracy. W ramach zajęć projektowych odby-
wają się kursy dające uprawnienia m.in. 
operatorów wózków widłowych, kurs ope-
ratora podestów ruchomych, operatorów 
obrabiarek numerycznych CNC, spawacza 
obsługi i serwisowania dronów, photoshop 
i  inne. Zyskaliśmy akceptację do realiza-
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cji nowego projektu „Dobry start w  przy-
szłość”, który planowany jest od stycznia do 
końca czerwca 2023, w ramach którego pro-
wadzone będą zajęcia przygotowujące do 
matury i egzaminów zawodowych, a także 
powstanie Szkolny Ośrodek Kariery i nowo-
czesna pracownia mechatroniczna. Dzięki 
temu każdy z  naszych uczniów ma szansę 
na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji 
oraz zdobywanie nowych kwalifikacji.  

W  ramach projektów „ERASMUS+” oraz 
„POWER+” uczniowie odbywają praktyki 
u  zagranicznych pracodawców (Hiszpania, 
Grecja), zwiedzają Europę i pogłębiają zna-
jomość języka angielskiego.  

Ubiegamy się o realizację dwóch kolejnych 
projektów w  ramach podwyższania kom-
petencji zawodowych nauczycieli i uczniów 
oraz staży zagranicznych, a  także edukacji 
szkolnej.

Szkoła posiada architektoniczne udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych (pod-
jazdy). 

Każdy uczeń, oprócz możliwości nauki, znaj-
dzie ciekawe zajęcia dla siebie, będzie mógł 
rozwijać pasje oraz znajdzie grono przyja-
ciół.

Serdecznie zapraszamy do Naszej Szkoły  
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie

Nowość! 
Szkoła z programem 
Cyber.Mil z Klasą! 
• kontynuujemy nabór do klasy Cyber.Mil 

- jest to jedna z 16 takich klas w Polsce, 
a do tego jedyna w województwie 
łódzkim! 

Nowość! 
Szkoła z zagraniczną 
mobilnością uczniów! 
• realizujemy program zagranicznej 

mobilności uczniów Erasmus+ . Nasz cel 
to Grecja! 

• Przystępujemy do udziału w kolejnym 
naborze wniosków w ramach Erasmus+ 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów. 

Nadal! 
Szkoła z Brązową Tarczą! 
• jesteśmy wśród najlepszych liceów w 

Polsce według rankingu miesięcznika 
Perspektywy! 

Niezmiennie! 
Szkoła z edukacyjnym postępem! 
• wysokie wskaźniki efektywności 

nauczania (EWD) plasują naszą szkołę 
w czołówce liceów regionu, w których 
uczniowie osiągają największy przyrost 
wiedzy i umiejętności! 

Od lat! 
Szkoła Mistrzów sportu! 
• jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie, 

spośród szkół niesportowych.  
• Wicemistrzostwo Licealiady to nasze 

minimum. 

Koło Teatralne! 
• to zajęcia, które są szczególną formą 

aktywności i ekspresji twórczej uczniów, 
istotne w życiu kulturalnym szkoły i 
środowiska lokalnego. 
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Koło pierwszej pomocy PCK! 
• regularnie bierzemy udział w 

Ogólnopolskich  Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy Polskiego 
Czerwonego Krzyża, w latach 2016-2019 
wywalczyliśmy dwa mistrzostwa (w 
2016 i 2018 r.) i dwa wicemistrzostwa 
województwa łódzkiego (w 2017 i 
2019 r.) W 2016 roku nasza drużyna 
zdobyła wicemistrzostwo Polski w 
XIV Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

Tradycyjnie! 
Szkoła bliska i przyjazna uczniom! 

• szkoła, która jest nie tylko blisko domu, 
ale też blisko każdego ucznia;  

• szkoła, w której jesteś sobą, jesteś 
bezpieczny, jesteś ważny;  

• szkoła, w której się liczysz i możesz 
zawsze liczyć na szkołę. 

I Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie

Absolwentom szkół podstawowych proponujemy 
naukę w następujących klasach:

Oddział Klasa A 
politechniczno - 
medyczna

Klasa B 
humanistyczna

Klasa C 
Cyber.Mil

Klasa D 
językowa

przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

I przedmiot matematyka język polski informatyka język polski

II przedmiot fizyka lub chemia język angielski matematyka język angielski

III przedmiot język angielski 
lub biologia

wiedza  
o społeczeństwie  
lub historia

język angielski biologia 
lub geografia

Języki obce I.   angielski 
II. niemiecki 
lub francuski

I.   angielski 
II. niemiecki 
lub francuski

I.   angielski 
II. niemiecki 
lub francuski

I.   angielski 
II. niemiecki 
lub francuski

Przedmioty 
uwzględniane  
w procesie 
rekrutacji

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia lub chemia 
(na korzyść ucznia)

język polski 
język obcy 
historia 
wiedza 
o społeczeństwie

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka

język polski 
język obcy 
biologia 
geografia

dodatkowo
zajęcia kreatywne z elementami informatyki, koło teatralne, 

zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego.
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Rozważ klasę o profilu 
„Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne 
technologie informatyczne”.

W  roku szkolnym 2022/2023 kolejny raz 
otwieramy klasę o  profilu „Cyberbezpie-
czeństwo i  nowoczesne technologie infor-
matyczne” pod  patronatem MON, w której 
zapewniamy doskonałe warunki nauczania, 
unikalny program  oraz gwarancje rozwoju 
zawodowego. Spełniliśmy szereg kryteriów 
formalnych, m.in. prowadzimy działalność 
dydaktyczno-wychowawczą w  dziedzinie 
obronności państwa wpisaną w statut szko-
ły, posiadamy klasy realizujące program 
z matematyki, informatyki i fizyki na pozio-
mie rozszerzonym, uzyskujemy właściwą 
średnią wyników egzaminu maturalnego 
z matematyki i dzięki temu uczestniczymy 
w programie, w którym uczestniczą najlep-
si z najlepszych.

Cieszymy się opinią szkoły wielkich moż-
liwości, ponieważ pomagamy naszym 
uczniom w  realizacji ich pasji oraz plano-
waniu zawodowej przyszłości, mając do 
dyspozycji bogatą bazę dydaktyczną oraz 
niezawodna kadrę nauczycieli – egzami-
natorów o wysokich kwalifikacjach, dużym 

doświadczeniu, przyjaźnie nastawionych 
do uczniów.  

Wspieramy naszych uczniów w  rozwija-
niu ich zdolności i  zainteresowań poprzez 
organizacje kół zainteresowań jak rów-
nież uczestnictwo w  prelekcjach, wykła-
dach, warsztatach na Uniwersytecie Łódz-
kim i  Politechnice Łódzkiej. Wyposażamy 
uczniów w  taki zasób wiedzy, aby mogli 
świadomie podjąć decyzję o  kierunku stu-
diów i z powodzeniem kontynuować naukę 
na uczelniach wyższych. Wyróżniamy się 
efektywną  pracą, na co wskazują corocz-
ne wysokie wyniki egzaminu maturalnego 
oraz bardzo duża liczba absolwentów stu-
diujących na wyższych uczelniach. 

Klasa A  pod patronatem naukowym 
Instytutu Informatyki Stosowanej 
Politechniki Łódzkiej

Jest to oferta skierowana do uczniów, któ-
rzy swoją przyszłość wiążą z przedmiotami 
ścisłymi, kreatywnych pasjonatów techniki 
cyfrowej, planujących w  przyszłości studia 
politechniczne (architektura, budownictwo, 
informatyka, mechanika i budowa maszyn, 
itp.) lub uniwersyteckie (matematyka, in-
formatyka, ekonomia, ekonometria, finanse 
i rachunkowość, itp.). 

I Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie
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I Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie

Klasa przygotowuje również do podjęcia 
studiów na takich kierunkach jak: farmacja, 
dietetyka, ratownictwo medyczne, medycy-
na, stomatologia, weterynaria, fizjoterapia, 
biotechnologia, turystyka i rekreacja. 

Klasa B pod patronatem naukowym 
Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego 

Klasa utworzona z myślą o przyszłych stu-
dentach nauk humanistycznych i  społecz-
nych, pragnących lepiej zrozumieć spe-
cyfikę współczesnego świata. Klasa ta to 
najlepszy wybór dla miłośników literatury, 
historii, sztuki, teatru, filmu, filozofii oraz 
debat, dyskusji, sporów i polemik. Przygoto-
wuje uczniów do kontynuowania nauki na 
wszystkich kierunkach humanistycznych: 
filologicznych, lingwistycznych, dziennikar-
skich, kulturoznawczych, na studiach praw-
niczych, pedagogicznych, psychologicznych, 
socjologicznych i politologicznych. 

Klasa C o profilu 
„Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne 
technologie informatyczne”  pod 
patronatem Ministerstwa Obrony 
Narodowej oraz Wojskowej 
Akademii Technicznej i Instytutu 
Informatyki Stosowanej 
Politechniki Łódzkiej 

Realizuje „Program CYBER.MIL z klasą”, któ-
ry zakłada kształcenie uczniów w  zakresie 
informatyki z  uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących cyberbezpieczeństwa, szcze-
gólnie w obszarze bezpieczeństwa państwa. 
Program nauczania obejmuje takie obszary 
tematyczne jak: podstawy kryptografii, hi-
storia kryptografii, podstawy algorytmiki, 
podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządza-
nie bezpieczeństwem danych i  informacji. 
Nauka w tej klasie umożliwi uczniom zdo-

bycie wiedzy i kompetencji z obszaru współ-
czesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania 
ryzykiem w  zakresie cyberbezpieczeństwa, 
bezpieczeństwa systemów informacyjnych 
oraz kryptograficznych aspektów ochrony 
danych.  

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia 
teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem 
nowoczesnych systemów operacyjnych 
i  pakietów obliczeń symbolicznych. Plano-
wane są również zajęcia zdalne w  formie 
e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach 
MON, instytutach naukowych oraz firmach 
z branży cyberbezpieczeństwa. 

Obecnie, w  ramach programu „CYBER.
MIL z  klasą” uczniowie klasy Cyberbezpie-
czeństwo i  nowoczesne technologie in-
formatyczne biorą udział w  spotkaniach 
(webinariach) poświęconych cyberbezpie-
czeństwu, organizowanych przez Morskie 
Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Wyjazdy na 
WAT w  Warszawie dają im możliwość po-
znania specyfiki studiów na kierunkach 
związanych np. z kryptografią. W tym roku 
planowany jest wyjazd wakacyjny na ty-
godniowy obóz dla wszystkich klas pierw-
szych tego programu. Obóz odbędzie się 
na terenie Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni, podczas którego planowane są za-
jęcia specjalistyczne jak i  turystyczno-roz-
rywkowe. 

Klasa D z rozszerzonym programem 
nauczania języka polskiego, języka 
angielskiego oraz biologii lub 
geografii pod patronatem Społecznej 
Akademii Nauk 

Połączenie biologii z  geografią  daje moż-
liwość zdobycia wykształcenia z  obszaru 
nauk przyrodniczych, biologicznych i  nauk 
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o  Ziemi, zaś język polski zapewnia rozwi-
janie  umiejętności humanistycznych. Ze 
względu na szeroki wachlarz przedmiotów 
rozszerzonych klasa ta jest dobrą ofertą dla 
kandydatów na wiele atrakcyjnych kierun-
ków studiów: turystykę, ochronę środowi-
ska, analitykę medyczną, biotechnologię, 
dietetykę, kosmetologię,  fizjoterapię, ale 
także psychologię, socjologię, pedagogikę 
i  kulturoznawstwo oraz  filologię polską 
lub angielską. W ramach programu naucza-
nia  proponujemy wycieczki dydaktyczno-
-naukowe, turystyczno- krajoznawcze i  raj-
dy weekendowe. 

W  tej klasie szczególny nacisk kładziemy 
na kształtowanie analitycznego myślenia, 
rozwijanie pasji badawczych, wyciągania 
wniosków oraz kształtowanie postaw proz-
drowotnych i proekologicznych.  

Postaw na języki obce! 

Znajomość języków obcych jest niezwykle 
ważna we współczesnym świecie. Od wielu 
lat obserwujemy postęp globalizacji i  roz-
wój międzynarodowych struktur w  każdej 
gałęzi gospodarki. Coraz częściej firmy pro-
wadzą inwestycje za granicą, pracownicy 
dużo podróżują i  biorą udział w  zagranicz-
nych szkoleniach i spotkaniach. 

W  pracy zawodowej znajomość języków 

sprzyja silniejszym relacjom osobistym, co 
jest fundamentem dobrych relacji bizneso-
wych. 

Płynna znajomość dwóch języków to do-
datkowy atut na rynku pracy, który pomoże 
zbudować pewność siebie dzięki zdobyciu 
nowych kompetencji. Osoby znające języki 
obce wykazują się lepszą organizacją pracy, 
wielozadaniowością i szybkim podejmowa-
niem decyzji. 

Gwarantujemy: 

• rzetelne przygotowanie do egzaminu 
dojrzałości 

• wysoką zdawalność egzaminu 
maturalnego 

• przedmioty rozszerzone wybrane przez 
ucznia 

• nowocześnie wyposażone sale lekcyjne  
• zaplecze sportowe: salę gimnastyczną 

i salę fitness  
• przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce 

Realizujemy projekty 
międzynarodowe: 

• Realizujemy projekt Cyberprzestrzeń-
bezpieczna przestrzeń. Mobilność 
edukacyjna uczniów i kadry I LO 
w Ozorkowie  w ramach środków 
Erasmus+. 

• Szkoła przygotowuje się do kolejnej 

I Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie
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edycji programu Erasmus+ w akcji 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów. 

Współpracujemy z wyższymi 
uczelniami: 

• Wojskową Akademią Techniczną  
• Uniwersytetem Łódzkim – patronat 

Instytutu Kultury Współczesnej 
• Politechniką Łódzką – patronat 

Wydziału Informatyki Stosowanej 

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć 
dodatkowych: 

• zajęcia logopedyczne 
• zajęcia w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
• zajęcia w ramach doradztwa 

zawodowego 
• koła zainteresowań,  m.in.:  

 > koło teatralne 
 > koło języka włoskiego 
 > koło pierwszej pomocy PCK 
 > koło dziennikarskie 
 > koło wolontariatu 

Odnosimy sukcesy: 

• naukowe:  
 > w 2022, 2021 oraz w 2020 roku 

szkoła została wyróżniona Brązową 
Tarczą w Rankingu Perspektyw                   
i znalazła się wśród najlepszych szkół 
w Polsce 

 > uzyskujemy bardzo wysoką  
zdawalność egzaminu maturalnego  

 > osiągamy wysokie wskaźniki 
Edukacyjnej Wartości Dodanej  

• sportowe:  
 > 3. miejsce w  Polsce w piłce siatkowej 

chłopców 
 > wicemistrzostwo powiatu 

w Licealiadzie 
• wychowawcze: 

 > certyfikat „Wiarygodna Szkoła” 
 > tytuł „ Bezpieczna Szkoła” w ramach 

konkursu „Bezpieczna szkoła-
bezpieczny uczeń” 

 > tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy” 
• paramedyczne: 

 > mistrzostwo województwa łódzkiego 
w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 

Uczestniczymy w akcjach 
wolontaryjnych we współpracy: 

• ze schroniskiem dla zwierząt w Łęczycy 
• z organizatorem „Szlachetnej Paczki” 
• z Polskim Stowarzyszeniem Ludzi 

Cierpiących na Padaczkę

I Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie
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Zespół Szkół Zawodowych 
ul. Słowackiego 2, 95-035 Ozorków 
tel./fax.: 42 718 93 52
e-mail: sekretariat@zsz-ozorkow.org 
www.zsz-ozorkow.org 

Pracownie Szkolenia Praktycznego 
ul. Kościelna 1a, 95-035 Ozorków 
tel./fax.: 42 718 18 84
e-mail: sekretariat@zsz-ozorkow.org 
www.zsz-ozorkow.org 

Szkoła 
Wielu 
Możliwości

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

NASZE ATUTY: 

• Zmodernizowany budynek szkoły 
z wielofunkcyjnym boiskiem

• Nowocześnie wyposażone pracownie 
kształcenia praktycznego

• Realizacja projektów finansowanych 
z funduszy europejskich

• Nowoczesne pracownie komputerowe 
wraz ze stanowiskami montażowymi

• Pomoc środowisku lokalnemu poprzez 
działania podejmowane przez Szkolny 
Klub Wolontariusza

• Prężnie działający Uczniowski Klub 
Sportowy „Olimpijczyk Ozorków”
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Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

W ROKU SZKOLNYM 
2022/2023 PLANUJEMY 
KSZTAŁCENIE 
W NASTĘPUJĄCYCH 
KIERUNKACH:

Technikum w Ozorkowie

Klasa I TE/TH
kształcąca w zawodach:

Technik ekonomista.

To specjalista w  zakresie organizacji, pla-
nowania i  prowadzenia działalności go-
spodarczej, prowadzenia gospodarki ma-
jątkiem przedsiębiorstwa, fachowej obsługi 
nowoczesnych programów magazynowych, 
naliczania i  rozliczania wynagrodzeń oraz 
danin publicznych.

Technik handlowiec.

To specjalista w  zakresie obsługi klienta 
w  jednostce handlowej, przyjmowania do-
staw oraz przygotowania towaru do sprze-
daży. Planuje działania handlowe, aktyw-
nie komunikuje się z klientem biznesowym 
oraz organizuje i planuje działania handlo-
we.

Klasa I TI
kształcąca w zawodzie:

Technik informatyk

To specjalista w zakresie opracowania, uru-
chamiania i  obsługi programów aplikacyj-
nych. Przygotowuje programy użytkowe 
i dostosowuje je do potrzeb indywidualnych 
firmy. Administruje bazami danych i syste-
mami przetwarzania informacji. Obsługuje 
lokalne sieci komputerowe, nadzorując ich 
pracę.

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ 
Z NOWOCZESNOŚCIĄ
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Szkoła Branżowa I Stopnia 
w Ozorkowie

Klasa I MPS
kształcąca w zawodzie:

Mechanik pojazdów 
samochodowych

To specjalista w  zakresie diagnostyki, na-
prawy i  eksploatacji pojazdów samocho-
dowych. Zajmuje   się   naprawą i  obsługą     
techniczną silników i układów mechanicz-
nych w różnego rodzaju pojazdach. W swo-
jej pracy wykorzystuje nowoczesne urzą-
dzenia diagnostyczne.

Klasa I WZ
kształcąca w zawodach:

Piekarz, cukiernik, stolarz, 
magazynier - logistyk.

Piekarz i  stolarz są najpopularniejszymi za-
wodami rzemieślniczymi w Polsce.  Maga-
zynier-logistyk organizuje pracę i odpowia-
da za funkcjonowanie magazynu. Miejscami 
pracy magazyniera-logistyka są różne typy 
magazynów, które znajdują się w  firmach 
logistycznych, produkcyjnych, handlowych. 
Posiadając wykształcenie w tym kierunku, 
można też prowadzić własną działalność 
gospodarczą.

Dlaczego warto rozpocząć 
naukę w szkole branżowej 
I stopnia?

• zdobycie praktyki i doświadczenia 
zawodowego

• możliwość wcześniejszego rozpoczęcia 
kariery zawodowej

• możliwość szybkiego przekwalifikowania 
zgodnie z  potrzebami lokalnego rynku 
pracy (zawodowe kursy kwalifikacyjne)

• uznawanie kwalifikacji zawodowych 
w krajach UE

• możliwość kontynuowania nauki 
w branżowej szkole II stopnia

Zespół Szkół Zawodowych 
w Ozorkowie

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ 
Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
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Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

II liceum Ogólnokształcące 
w Ozorkowie

Klasa I LO/s

Jest to klasa Liceum Ogólnokształcącego, 
w  której uczniowie mogą łączyć zdobywa-
nie wykształcenia ogólnego z  doskonale-
niem swoich umiejętności sportowych. 
Równolegle wraz z  zajęciami edukacyjny-
mi, prowadzone będą zajęcia rozwijające 
predyspozycje i  uzdolnienia specjalistycz-
ne w zakresie piłki siatkowej, kwalifikujące 
uczniów do szkolenia w zakresie piłki siat-
kowej. 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ: 
https://zsz-ozorkow.org 
facebook/zszozorkow 
youtube.com/ZSZ w Ozorkowie 
instagram.com/zsz_ozorkow_rimini 
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 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel./fax.: 42 712 74 40 
e-mail: sekretariat@smsaleksandrow.pl
www.smsaleksandrow.pl

Bursa w Aleksandrowie Łódzkim  
ul. Warszawska 10/12
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel./fax.: 42  276 55 99

Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim

Gwarantujemy: 

• przyjazną atmosferę 
• wysoki poziom nauczania 
• wysoką zdawalność egzaminu 

maturalnego 
• doświadczoną kadrę pedagogów 
• nauczycieli – egzaminatorów OKE 

SMS (koszykówka dziewcząt, pływanie, 
lekka atletyka), 
SPORTOWY (specjalizacja: piłka nożna, 
ogólna), 
OGÓLNY (dla młodzieży nie objętej 
treningiem). 
• Dla klas SMS przeprowadzane są testy 

sprawnościowe

W szkole funkcjonuje: 
• dziennik elektroniczny dostępny dla 

uczniów i rodziców 
• sieć wi-fi 
• bursa szkolna zapewniająca uczniom 

spoza Aleksandrowa Łódzkiego noclegi 
i opiekę  

• stołówka szkolna zapewniająca 
wyżywienie całodzienne dla 
mieszkańców bursy oraz obiady dla 
chętnych uczniów 

• system stypendialny dla najlepszych 
uczniów oraz sportowców 

• dysponujemy pełnowymiarową , 
nowoczesną halą sportową 
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Projekty i nasze inicjatywy: 

• Młodzi Głosują – bierzemy udział 
w młodzieżowych ogólnopolskich 
wyborach prezydenckich, 
parlamentarnych, samorządowych 

• AIESEC University – warsztaty językowe, 
które prowadzą studenci z różnych części 
świata 

• Amnesty International, Maraton pisania 
listów 

• Erasmus , POWER  

Prowadzimy akcje charytatywne i  pomo-
cowe, jak również inicjujemy wydarzenia 
o charakterze ekologicznym

Współpracujemy z: 

• Uniwersytetem Łódzkim  - patronat 
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego  

• Politechniką Łódzką 
• Fundacją „Młodzi Młodym” 

Działamy w akcjach wolontaryjnych 
we współpracy z: 

• Ośrodkami Pomocy Społecznej 
i Domami Pomocy Społecznej 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim 
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Szkoła Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim 

• Szkolnym Klubem UNICEF 
• Stowarzyszeniem WIOSNA  
• schroniskiem dla zwierząt 
• hospicjami 

Organizujemy: 

• Ogólnopolski Konkurs Historyczny 
„Krąg” 

• Konkurs europejski „Europa nasz 
wspólny dom”  

• Konkurs geograficzny z wiedzy o Polsce 
„Cudze chwalicie swego nie znacie” 

• Konferencje sportowe 
• Turniej SCRABBLE 
• Polonez maturzystów w parku miejskim 
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Gwarantujemy: 

• przyjazną atmosferę 
• wysoki poziom nauczania ( średnie 

z matury przez ostatnie trzy lata 
powyżej średniej krajowej) 

• wysoką zdawalność egzaminu 
maturalnego( 97% zdawalności za 
ostatnie trzy lata, do matury podchodzą 
wszyscy chętni uczniowie, przez 
okres trzech ostatnich lat mieliśmy 
178 absolwentów z czego do matury 
przystąpiło 176) 

• doświadczoną kadrę pedagogów 
• nauczycieli – egzaminatorów OKE

Lp Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania

Symbol 
oddziału

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji

1. Język polski / matematyka 
oraz dwa spośród:
język angielski / historia / 
biologia / geografia / wos

I A 
SMS

Język angielski, 
język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, 
matematyka, 
język obcy nowożytny, 
biologia, 
geografia, 
historia, wos 

2. Język polski / matematyka 
oraz dwa spośród: 
język angielski / historia 
biologia / geografia / wos

I B 
ogólna/sportowa

Język angielski, 
język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, 
matematyka, 
język obcy nowożytny, 
biologia, 
geografia, 
historia, wos

3. Język polski / matematyka 
oraz dwa spośród: 
język angielski / historia 
biologia / geografia / wos

I C 
ogólna

Język angielski, 
język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, 
matematyka, 
język obcy nowożytny, 
biologia, geografia, 
historia, wos
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ul. Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki 
tel. 42 712 11 56 
fax 42 712 12 40 
e-mail: sekretariat@alestaszic.edu.pl
www.alestaszic.edu.pl
www.facebook.com/alestaszic

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 
w Aleksandrowie Łódzkim

Szkoła posiada Certyfikat Jakości 
„Szkoła przedsiębiorczości” 
i Certyfikat „Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie Województwa Łódzkiego” 

Akademia CISCO 
Certyfikaty CISCO ESSENTIALS

Realizacja programów unijnych 

Wydawanie dokumentów 
EUROPASS-MOBILNOŚĆ

Współpraca z koncernami 
międzynarodowymi

Kwalifikacje zawodowe uzyskujesz  
w trakcie trwania nauki

WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW 
MATURALNYCH I ZAWODOWYCH

Technikum spełnia jedną z  najważniej-
szych funkcji edukacyjnych w  środowisku 
lokalnym. Poprzez kształcenie w zawodach 
ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie ka-
riery zawodowej, naukowej, akademickiej. 
Opinie absolwentów o  szkole wskazują 
na bardzo dobre nauczanie i  opanowanie 
umiejętności znalezienia się na ryku pra-
cy. Dlatego też namawiamy rodziców, aby 
wspólnie z  dziećmi, zapoznali się z  naszą 
ofertą i rozpatrzyli pomysł kontynuowania 

nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. Sta-
nisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim. 
Miła atmosfera i bezpieczeństwo stwarzają 
warunki do podmiotowego postrzegania 
ucznia, indywidualizacji i aktywizacji w na-
uczaniu oraz ciepłego i serdecznego stosun-
ku do ucznia nie tylko wychowawców klas, 
lecz również wszystkich uczących w naszej 
szkole nauczycieli.

Jesteśmy jedyną szkołą  na terenie Aleksan-
drowa i okolic o tak dużym zakresie kształ-
cenia zawodowego. 

Oferujemy  kierunki kształcenia odpowia-
dające zapotrzebowaniu lokalnego rynku 
pracy 

Kształcimy w  oparciu o   nowoczesną bazę 
dydaktyczną.  
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Prowadzimy zajęcia w nowocześnie wypo-
sażonych pracowniach: informatycznych, 
multimedialnych, handlowej, ekonomicz-
nej, turystyczno - geograficznej, mechanicz-
nej oraz plastyczno – technicznej. 

Posiadamy nowe obrabiarki sterowane cy-
frowo w pracowni zajęć praktycznych. 

Szkolimy informatyków w najnowszej pra-
cowni precyzyjnego lutowania podzespo-
łów do urządzeń komputerowych. 

Kształcimy logistyków w  nowej pracowni 
logistyczno-spedycyjnej 

Umożliwiamy zdawanie egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje w  zawodzie 
w  ośrodku egzaminacyjnym znajdującym 
się w szkole. 

Posiadamy  wielofunkcyjną salę sportową 
i siłownię. 

Oferujemy nowoczesne, aktywizujące 
i efektywne metody kształcenia.  

Realizujemy projekty unijne dotyczące or-
ganizacji praktyk zawodowych za granicą 
oraz płatnych staży w  przedsiębiorstwach 
w branżach, w których kształcimy.

Umożliwiamy zdobywanie certyfikatów 
umiejętności w  branżach objętych w  pro-
jektach unijnych. 

Kształcimy w  zakresie języków obcych 
i  współczesnych technologii informacyj-
nych. 

Zapewniamy szeroki wybór zajęć pozalek-
cyjnych. 

Organizujemy wycieczki przedmiotowe, tu-
rystyczne, wyjazdy do kina i teatru oraz rej-
sy żeglarskie. 

Prowadzimy działalność charytatywną po-
przez szkolne koło wolontariuszy „Pomoc-
na dłoń” (jedni z najlepszych wolontariuszy 
w Polsce i najlepszy wolontariusz w Polsce)

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
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Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Uczestniczymy w olimpiadach, 
konkursach i zawodach sportowych 

• OLIMPIADA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA 
• OLIMPIADA WIEDZY KONOMICZNEJ 
• OLIMPIADA WIEDZY O REGIONIE 

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
• OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE 
• KANGUR i ALFIK MATEMATYCZNY 
• TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ 
• SZKOLNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE 

TURNIEJE SPORTOWE  
• POWIATOWY KONKURS 

ORTOGRAFICZNY 
• POWIATOWY KONKURS WIEDZY 

O PATRONACH SZKÓŁ 
• WOJEWÓDZKI KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 
• KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

OXFORD PLUS 
• OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU 

RACHUNKOWOŚCI 

Współpracujemy z: 

• FUNDACJĄ MŁODZIEŻOWEJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

• FUNDACJĄ ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

• FUNDACJĄ BATOREGO  
• POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ, 

UNWERSYTETEM ŁÓDZKIM i INNYMI 
UCZELNIAMI WYŻSZYMI 

• ŁÓDZKIM KLUBEM BIZNESU 
• POLSKIM TOWARZYSTWEM 

EKONOMICZNYM 
• FIRMĄ KOSMETYCZNĄ PROCTER & 

GAMBLE,  
• FIRMĄ TELEINFORMATYCZNĄ ERICSSON 
• FIRMĄ RENEX W ZKRESIE REALIZACJI 

PROJEKTÓW UNIJNYCH 
• MIĘDZYNARODOWYM KONCERNEM 

ABB W RAMACH PRAKTYK 
ZAWODOWYCH 

• FIRMĄ ROSSMANN, ABB W RAMACH 
PRAKTYK ZAWODOWYCH 

• 60 PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI 
W RAMACH ORGANIZACJI PRAKTYK 
ZAWODOWYCH 

Realizujemy projekty unijne 

• „Praktyki w Irlandii i Portugalii”. 
Praktyka zawodowa dla uczniów 
w zawodach: ekonomista, informatyk, 
technik organizacji reklamy, handlowiec, 
logistyk, turystyka, mechanik 
organizowana bezpłatnie w Irlandii 
i Portugalii. Projekt finansowany 
z funduszy Unii Europejskiej. 

• „W lepszy start”- Płatne staże 
zawodowe, certyfikaty zawodowe. 
Program skierowany jest głównie dla 
kierunków informatycznych 

• „Podniesienie jakości kształcenia 
w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Aleksandrowie 
Łódzkim” – Płatne staże, szkolenia 
specjalistyczne - program dla wszystkich 
kierunków kształcenia. 

• Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem 
– stypendia dla najzdolniejszych” 
realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego Oś 
priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie 
zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program 
stypendialny dla uczniów zdolnych szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i krajowych środków publicznych.
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TECHNIKUM 
5-letnie po szkole podstawowej 

ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI 
TURYSTYKI 

• kwalifikacja 1 – HGT.07. Przygotowanie 
imprez i usług turystycznych 

• kwalifikacja 2 – HGT.08. Obsługa 
klienta oraz rozliczanie imprez i usług 
turystycznych 

Uczniowie zdobywają wiedzę i  umiejętno-
ści  w zakresie: 
• konstruowania programów imprez tury-

stycznych,  
• stosowania zasad organizacyjnych i eko-

nomiczno - finansowych obowiązujących 
w turystyce,  

• przygotowania do prowadzenia działal-
ności przedsiębiorstwa organizującego 
imprezy turystyczne zgodnie z zasadami 
gospodarki rynkowej,  

• przygotowania i organizacji imprez tury-
stycznych,  

• posługiwania się instrumentami mar-
ketingu w działalności turystycznej,  

• języków obcych zawodowych  niez-
będnych do wykonywania przyszłego 
zawodu. 

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowo-
cześnie wyposażonej pracowni turystyczno 
- geograficznej spełniającej kryteria ośrodka 
egzaminacyjnego. Zapewniamy atrakcyjne 
praktyki zawodowe w  biurach turystycz-
nych i  innych przedsiębiorstwach branży 
turystycznej. Zwiększona ilość godzin nauki 
języków obcych. Praktyki zawodowe odby-

wają się w hotelach, biurach turystycznych, 
centrach informacji turystycznej. Zagra-
niczne praktyki. Realizacja przedmiotów za-
wodowych kończy się w I semestrze klasy V. 
Nauka kończy się egzaminem maturalnym. 

Zwiedzanie świata, a do tego zarabianie pie-
niędzy to niezła perspektywa na przyszłość.  

ZAWÓD: TECHNIK MECHANIK

KLASA POD PATRONATEM FIRMY ABB I   
PROCTER & GAMBLE 

• kwalifikacja 1 – MEC.03. Montaż 
i obsługa maszyn i urządzeń  

• kwalifikacja 2 – MEC.09. Organizacja 
i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urządzeń 

Uczniowie zdobywają wiedzę i  umiejętno-
ści w zakresie: 
• organizowania i  nadzorowania prze-

biegu procesów wytwarzania maszyn 
i urządzeń,  

• instalowania i  uruchamiania urządzeń 
mechanicznych wprowadzanych do ek-
sploatacji,  

• prowadzenia małych zakładów mechan-
icznych oraz organizacji pracy,  

• tworzenia i  posługiwania się dokumen-
tacją techniczną i eksploatacyjną z wyko-
rzystaniem programu AutoCad,  

• sprawnego posługiwania się opro-
gramowaniem użytkowym,  

• zdobycia mobilności zawodowej pozwa-
lającej na dostosowaniu się do zmien-
nych warunków rynku pracy,  

• efektywnego prowadzenia zakładu me-
chanicznego.  

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
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Zwracamy szczególną uwagę na kształce-
nie w  dziedzinie nadzoru nad organizacją 
produkcji a  w  czasie praktyk zawodowych 
zdobywanie umiejętności obsługi urządzeń 
mechanicznych sterowanych komputero-
wo. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje 
odbywają się w  trakcie trwania pięciolet-
niej  nauki. Realizacja przedmiotów zawo-
dowych kończy się w  I  semestrze klasy V. 
Zagraniczne praktyki. Płatne staże zawodo-
we w  ramach projektów unijnych. Nauka 
kończy się egzaminem maturalnym. 

Zapewniamy praktyki zawodowe w  pod-
miotach gospodarczych branży mechanicz-
nej.

ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK

KLASA WSPÓŁPRACUJĄCA Z  FIRMAMI IN-
FORMATYCZNYMI I TELEINFORMATYCZNY-
MI 
• kwalifikacja 1 – INF.02. Administrac-

ja i  eksploatacja systemów komput-
erowych, urządzeń peryferyjnych 
i lokalnych sieci komputerowych 

• kwalifikacja 2 – INF.03. Tworzenie i  ad-
ministrowanie stronami i  aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych 

Uczniowie zdobywają wiedzę i  umiejętno-
ści w zakresie: 
• budowy i serwisowania komputera,  
• przygotowywania oprogramowania dla 

platformy Windows,  
• wykorzystywania pakietów 

softwerowych w zarządzaniu,  
• przygotowania do administrowania 

systemami operacyjnymi Windows, 
Linux, Windows Server,  

• budowy i projektowania sieci 
komputerowych, stron i portali 
internetowych,  

• tworzenia i obróbki grafiki 
komputerowej oraz animacji (FLASH),  

• projektowania stron WWW w oparciu 
o języki skryptowe po stronie serwera 
(PHP).  

Kształcenie zawodowe odbywa się w  no-
wocześnie wyposażonych pracowniach 
informatycznych spełniającej wymagania 
ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka ZDA-
WALNOŚĆ egzaminów w  kwalifikacjach 
zawodowych. Zwracamy szczególną uwa-
gę na naukę języków obcych i wykorzysty-
wanie technik komputerowych. Egzaminy 
na poszczególne kwalifikacje odbywają się 
w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Reali-
zacja przedmiotów zawodowych kończy się 
w I semestrze klasy V. Zagraniczne praktyki. 
Płatne staże zawodowe w  ramach projek-
tów unijnych. Nauka kończy się egzaminem 
maturalnym. Organizujemy dodatkowe za-
jęcia z  programowania komputerowego. 
Absolwenci kierunków informatycznych to 
osoby podejmujące dobrze płatną i  atrak-
cyjną pracę.

ZAWÓD: TECHNIK PROGRAMISTA

KLASA WSPÓŁPRACUJĄCA Z  FIRMAMI IN-
FORMATYCZNYMI I    TELEINFORMATYCZ-
NYMI 

• kwalifikacja 1 – INF.03. Tworzenie 
i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
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• kwalifikacja 2 – INF.04. Projektowanie, 
programowanie i testowanie aplikacji 

Uczniowie zdobywają wiedzę i  umiejętno-
ści w zakresie: 
• budowy i projektowania stron i portali 

internetowych,  
• tworzenia i obróbki grafiki komputerowej 

oraz animacji (FLASH),  
• projektowania stron WWW w oparciu 

o języki skryptowe po stronie serwera 
(PHP). 

• projektowania, programowania 
i testowania zaawansowanych aplikacji 
webowych;  

• projektowania, programowania 
i testowania aplikacji desktopowych;  

• projektowania, programowania 
i testowania aplikacji mobilnych.  

Kształcenie zawodowe odbywa się w  no-
wocześnie wyposażonych pracowniach in-
formatycznych spełniających wymagania 
ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka ZDA-
WALNOŚĆ egzaminów w  kwalifikacjach 
zawodowych. Zwracamy szczególną uwa-
gę na naukę języków obcych i wykorzysty-
wanie technik komputerowych. Egzaminy 
na poszczególne kwalifikacje odbywają się 
w trakcie trwania pięcioletniej nauki. Reali-
zacja przedmiotów zawodowych kończy się 
w I semestrze klasy V. Zagraniczne praktyki. 
Płatne staże zawodowe w  ramach projek-
tów unijnych Nauka kończy się egzaminem 
maturalnym. Organizujemy dodatkowe za-
jęcia z  programowania komputerowego. 
Absolwenci kierunków informatycznych to 
osoby podejmujące dobrze płatną i  atrak-
cyjną pracę.

ZAWÓD: TECHNIK REKLAMY

• kwalifikacja 1 – PGF.07. Wykonywanie 
przekazu reklamowego 

• kwalifikacja 2 – PGF.08. Zarządzanie 
kampanią reklamową 

Uczniowie zdobywają wiedzę i  umiejętno-
ści w zakresie: 
• projektowania i wykonywania środków 

reklamowych, 
• organizowania i prowadzenia kampanii 

reklamowej, 
• organizowania i sprzedaży produktów 

i usług reklamowych, 
• opracowywania ofert handlowych 

zgodnie z oczekiwaniami klienta, 
• badań związanych ze skutecznością 

reklamy. 

Kształcenie zawodowe odbywa się w  pra-
cowni multimedialnej, plastyczno - tech-
nicznej i  handlowej  wyposażonej w  spe-
cjalistyczne oprogramowanie i  urządzenia, 
spełniające kryteria ośrodka egzamina-
cyjnego. Zapewniamy atrakcyjne praktyki 
zawodowe w  przedsiębiorstwach zajmują-
cych się reklamą, w firmach i urzędach pro-
wadzących promocję i reklamę. Zagraniczne 
praktyki.  Płatne staże w ramach projektów 
unijnych.  Egzaminy na poszczególne kwali-
fikacje odbywają się w trakcie trwania pię-
cioletniej nauki. Realizacja przedmiotów za-
wodowych kończy się w I semestrze klasy V.  
Nauka kończy się egzaminem maturalnym. 

Bez skutecznej i profesjonalnie przygotowa-
nej reklamy nie ma rozwoju rynku i gospo-
darki.
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ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

KLASA WSPÓŁPRCUJĄCA Z FIRMAMI BRAN-
ŻY LOGISTYCZNEJ 

• kwalifikacja 1 – SPL.01. Obsługa 
magazynów 

• kwalifikacja 2 – SPL.04. Organizacja 
transportu

Uczniowie zdobywają wiedzę i  umiejętno-
ści w zakresie: 
• realizacji procesów magazynowych, 
• planowania i organizacji procesów 

spedycyjnych, 
• dokumentowania realizacji procesów 

transportowo spedycyjnych, 
• stosowania przepisów prawa 

dotyczących przepisów celnych, 
• sporządzania dokumentów dotyczących 

przepływu w procesie produkcji w 
języku polskim i w językach obcych, 

Kształcenie zawodowe odbywa się w  no-
wocześnie wyposażonych pracowniach 
informatycznych spełniającej wymagania 
ośrodka egzaminacyjnego. . Zapewniamy 
atrakcyjne praktyki zawodowe w  przed-
siębiorstwach zajmujących się magazyno-
waniem, spedycją,  przepływem towarów 
przy wykorzystywaniu najnowszych, użyt-
kowych  programów komputerowych tej 
branży. Zagraniczne praktyki. Płatne staże 
zawodowe w  ramach projektów unijnych. 
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje 
odbywają się w  trakcie trwania pięciolet-
niej nauki. Realizacja przedmiotów zawo-
dowych kończy się w  I  semestrze klasy V. 
Nauka kończy się egzaminem maturalnym. 
Absolwenci kierunku logistycznego to oso-
by zatrudniane w  największych centrach 
logistycznych Polski znajdujących się w Ło-
dzi i okolicach.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
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ODPOWIADA NA JEGO ZAPOTRZEBOWANIE 

ZAPRASZAMY
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ul. Franciszkańska 14/16 
tel./fax.: 42 712-44-67
e-mail: sekretariat@zssaleksandrow.pl
www.zssaleksandrow.pl

Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim 

Naszą misją jest: 

„Kształtować człowieka dobrego, 
mądrego i twórczego na miarę jego 
możliwości” 

W roku szkolnym 
2022/2023 odbędzie się 
nabór do pierwszych klas:

Szkoła Branżowa I Stopnia 
o trzyletnim cyklu nauczania

Szkoła na poziomie ponadpodstawowym 
kształci młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim. 

Pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 

Uczniom podejmującym naukę w  naszej 

szkole zapewnia-

my organizację praktycznej nauki zawodu 
w  Kompleksie Restauracyjno-Hotelowym 
„Czarny Staw” w  Nowym Adamowie, do-
świadczoną kadrę, odpowiedni park ma-
szynowy do nauki zawodu. Trzyletni okres 
nauki kończy się egzaminem zawodowym. 

Kucharz

Umożliwia absolwentom podjęcie pracy  
w  małych zakładach gastronomicznych 
i sieciach fast-food na terenie całego kraju. 
Absolwent może także podejmować dzia-
łalność gospodarczą na własny rachunek. 
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Praktyki zawodowe odbywają się w  szkol-
nej pracowni gastronomicznej , a  w  ostat-
nim roku nauki także  w zakładach gastro-
nomicznych różnego typu. Trzyletni okres 
nauki kończy się egzaminem zawodowym. 

Pracownik pomocniczy gastronomii

Zawód umożliwia absolwentom podję-
cie pracy w  obiektach świadczących usłu-
gi gastronomiczne oraz przygotowuje do 
wykonywania czynności porządkowych 
w  obiektach świadczących usługi gastro-
nomiczne, realizowania prac związanych 
z przechowywaniem żywności, wykonywa-
nia prac pomocniczych w pomieszczeniach 
produkcyjnych obiektu gastronomicznego, 
wykonywania czynności pomocniczych 
związanych z  ekspedycją dań i  napojów 
bezalkoholowych, wykonywania prac po-
mocniczych w  części handlowo-usługowej 
obiektu gastronomicznego. 

Praktyki zawodowe odbywaja się w  szkol-
nej pracowni gastronomicznej. Trzyletni 
okres nauki kończy się egzaminem zawo-
dowym. 

Fryzjer 

Fryzjer wykonuje zabiegi na włosach ma-
jące na celu podkreślenie cech indywidu-

alnych klienta i ukrywające ewentualne 
mankamenty urody. Absolwent pracę znaj-
dzie w salonach fryzjerskich. Trzyletni okres 
nauki kończy się egzaminem zawodowym. 

Pracownik pomocniczy fryzjera

Wykonywanuje prace związane z przygoto-
waniem stanowiska pracy do usług fryzjer-
skich, wykonuje zabiegi pielęgnacji i zmia-
ny kształtu włosów, wspomaga fryzjera 
podczas wykonywania zabiegów strzyże-
nia, przedłużania i  zagęszczania, golenia 
oraz formowania zarostu męskiego, a  tak-
że udziela  pomocy podczas wykonywania 
zabiegów zmiany koloru włosów. Trzyletni 
okres nauki kończy się egzaminem zawodo-
wym. 

Rękodzielnik wyrobów 
włókienniczych 

Wykonuje włókiennicze wyroby dekoracyj-
ne i świadczy usługi w zakresie renowacji 
i konserwacji tych wyrobów. Absolwent 
może podjąć pracę w przedsiębiorstwach 
włókienniczych wytwarzających wyroby 
włókiennicze, rękodzielnicze i dekoracyj-
ne. Może prowadzić również własny zakład 
włókienniczy. Trzyletni okres nauki kończy 
się egzaminem zawodowym. 

Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
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Piekarz Absolwent z  przygotowaniem w  tych za-
wodach może być zatrudniony w zakładach 
wytwarzających artykuły piekarskie, ciasta, 
pieczywo cukiernicze i  wytrawne. Nauka 
praktyczna odbywa się w piekarni „Stefań-
czyk” w Aleksandrowie Łódzkim, która ofe-
ruje naszym absolwentom zatrudnienie po 
zakończeniu nauki. Trzyletni okres nauki 
kończy się egzaminem zawodowym.

W  szkole tej uczy się młodzież z niepeł-
nosprawnością intelektualną w  stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. Zajęcia obej-
mują przede wszystkim praktyczne przygo-
towanie do życia: 

• w  zakresie gospodarstwa domowe-
go: przygotowywanie i  wydawanie 
posiłków, dekorowanie stołów, prace 
porządkowe, pranie, prasowanie, sprząt-
anie; 

• zajęcia w pracowni do nauki zawodu pra-
cownik pomocniczy obsługi hotelowej; 

• elementy ogrodnictwa; opieka nad ogro-
dem warzywnym i sadem, projektowan-
ie i dbanie o „zielone” otoczenie szkoły; 

• w  zakresie prac biurowych: obsłu-
ga urządzeń biurowych, adresowanie 
przesyłek, zadania kurierskie; 

• w zakresie prac technicznych: wytwarza-
nie przedmiotów dekoracyjnych i  pa-
miątkarskich; rękodzieło; 

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość 
zaobserwowania swoich upodobań i  na-
uczenia się umiejętności potrzebnych w co-
dziennym życiu. Praktyki odbywają się na 

terenie Miasta Aleksandrowa – sadzenie 
klombów, pielęgnacja terenów zielonych, 
prace porządkowe na terenie Urzędu Mia-
sta.

Szkoła nasza zapewnia: 

• miłą atmosferę nauki, 
• liczne wycieczki tematyczne, 
• przewóz osób niepełnosprawnych 

busem szkolnym, 
• zaplecze rehabilitacyjne, boiska do gier 

zespołowych,cymbergaja, 
• pomoc i opiekę pedagogiczno – 

psychologiczną, 
• turnusy rehabilitacyjne, 
• warsztaty, programy unijne w ramach 

działającego przy szkole Stowarzyszenia 
INNA BAJKA. 

SZKOŁA  PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH  
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Wymagane dokumenty: 

• skierowanie do Specjalnej Szkoły 
Branżowej I Stopnia lub Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy  wydane 
przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 
ul. Sadowa 6a na wniosek rodzica/
opiekuna prawnego.    

• orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, 

• zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do wykonywania 
wybranego zawodu (dotyczy Szkoły 
Branżowej I Stopnia) 

• świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej, 

• kartę zdrowia i kartę szczepień, 
• podanie o przyjęcie do szkoły, 
• trzy fotografie. 

Uczniowie otrzymują skierowanie na bez-
płatne badanie w gabinecie medycyny pracy.  

Zajęcia pozalekcyjne: 

• logopedia 
• TOMATIS  
• terapia BIO FEEDBACK 
• zajęcia rewalidacji poznawczo-

społecznej 
• zajęcia aktywizacji zawodowej 
• zajęcia komputerowe 
• zajęcia sportowo-turystyczne 
• zajęcia muzyczne 
• zajęcia wyrównawcze 
• gimnastyka korekcyjna 
• zajęcia ruchowe  

Szkoła posiada następujące 
udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych: 

• poręcze i podjazdy  
• samochód dostosowany do przewozu 

osób na wózkach 
• salę rehabilitacyjną 
• salę polisensoryczną 

 

W szkole funkcjonuje świetlica 
szkolna (w godz. 7:05 – 16:30) 
i biblioteka. 

W szkole realizowane jest żywienie 
uczniów. 
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ul. Kopernika 26a, 95-015 Głowno
tel./fax.: 42 719 08 54
e-mail: sekretariat@zssglowno.pl
www.zssglowno.pl 

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2

W  roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się 
nabór do pierwszej klasy szkoły   branżowej 
I  stopnia o  trzyletnim cyklu nauczania na 
kierunkach:  

• piekarz – absolwent z  przygotowaniem 
w  tym zawodzie może być zatrudniony 
w każdej piekarni. Nauka kończy się eg-
zaminem potwierdzającym kwalifikacje 
zawodowe. 

• cukiernik – zawód ten zapewnia pracę 
w  zakładach produkujących wyroby 
cukiernicze: ciasta, torty, ciastka, lody, 
itp. Nauka kończy się egzaminem potwi-
erdzającym kwalifikacje zawodowe. 

• kucharz – umożliwia absolwentom pod-
jęcie pracy w  małych zakładach gas-
tronomicznych i  sieciach fast-food na 
terenie całego kraju. Nauka kończy się 
egzaminem potwierdzającym kwalifik-
acje zawodowe. 

• pracownik pomocniczy obsługi ho-
telowej – absolwent może podejmować 
pracę w  różnego rodzaju obiektach ho-
telowych (hotele, pensjonaty, motele, 

domy wycieczkowe, kwatery, kempingi, 
itp.). Nauka kończy się egzaminem pot-
wierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

Kształcenie w powyższych zawodach obej-
muje zajęcia teoretyczne, które odbywają 
się trzy razy w  tygodniu oraz praktyki za-
wodowe realizowane u  pracodawców na 
terenie Głowna, Strykowa i  okolic (piekar-
nie, cukiernie, zakłady gastronomiczne, 
hotele) dwa razy w  tygodniu. Uczniowie 
podczas odbywania praktyk w  niektórych 
zakładach otrzymują wynagrodzenie prze-
widziane w umowie. 
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Naszą misją jest: 
Dobra szkoła, pewny zawód, 
bezpieczna przyszłość.
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Oferujemy nowoczesną bazę dydaktyczną: 
m.in. pracownię informatyczną, ekopra-
cownię oraz klasy wyposażone w  tablice 
multimedialne.  

Uczestniczymy i odnosimy sukcesy w olim-
piadach, konkursach i  zawodach sporto-
wych. W  ramach realizowanej przez nas 
edukacji zdrowotnej bierzemy udział w za-
jęciach rekreacyjnych na basenie. 

Zapewniamy fachową i życzliwą kadrę pe-
dagogiczną, gwarantującą wysoki poziom 
nauczania.  

Jesteśmy szkołą bezpieczną 
(monitoring), w której panuje 
przyjazna i pełna zrozumienia 
atmosfera.  

Wymagane dokumenty: 

• skierowanie do szkoły branżowej 
I stopnia specjalnej wydawane jest 
przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 
ul. Sadowa 6a na wniosek rodzica/
opiekuna prawnego lub pełnoletniego 
ucznia, 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, 

• zaświadczenie lekarskie o  braku przeci-
wskazań do wykonywania wybranego 
zawodu oraz książeczka do celów sani-
tarno-epidemiologicznych (możliwość 
wykonania bezpłatnych badań oraz 
uzyskania zaświadczenia od lekarza me-
dycyny pracy),  

• świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej,  

• karta zdrowia i karta  szczepień,  
• jedno zdjęcie.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA 
DO PRACY 

Szkoła ta przeznaczona jest dla młodzie-
ży z  niepełnosprawnością intelektualną 
w  stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz z  niepełnosprawnościami sprzężony-
mi.  

Nauka w szkole trwa 3 lata i w zależności od 
specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, 
istnieje możliwość wydłużenia etapu na-
uczania o  jeden rok. Klasy liczą od 6 do 8 
uczniów.   

Głównym celem pracy edukacyjno – wy-
chowawczej jest przygotowanie młodzieży 
do pełnienia różnych ról społecznych oraz 
rozwijanie autonomii uczniów i zaradności 
w życiu codziennym. Wspieranie w osiąga-
niu maksymalnej niezależności w  zakre-
sie zaspokajania własnych potrzeb, a  tak-
że przygotowanie do obowiązków i  pracy 
w dorosłym życiu.  

Wymagane dokumenty: 

• skierowanie do szkoły przysposabiającej 
do pracy wydawane przez Starostwo 

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie



Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a na 
wniosek rodzica/opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia, 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez poradnię  
psychologiczno-pedagogiczną, 

• świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej,  

• karta zdrowia i karta  szczepień,  
• jedno zdjęcie. 

Nasze atuty: 

• nauka w małych zespołach klasowych, 
• zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne, 
• opieka psychologiczno-pedagogiczna, 
• zaplecze sportowo-rekreacyjne, 
• udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych, 
• bus szkolny dostosowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych, 
• młodzież spoza Głowna dowożona jest 

do szkoły autobusami szkolnymi,  
• możliwość korzystania ze 

świetlicy szkolnej oraz  ze świetlicy 
środowiskowej, działającej w ramach 
Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” przy 
Zespole Szkół Specjalnych w Głownie, 

• śniadania i obiady w szkolnej stołówce, 
• udział w wycieczkach krajoznawczych, 

wyjazdach do kin, teatrów i muzeów, 
• rozwijanie pasji i zainteresowań 

plastycznych, sportowych 
i turystycznych, 

• udział w programach finansowanych 
z funduszy zewnętrznych. 

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie
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ul. Kościuszki 27, 95-035 Ozorków 
tel./fax.: 42 718 93 51
e-mail: sekretariat@zss-ozorkow.pl 
www.zss-ozorkow.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Zespół Szkół Specjalnych 
w Ozorkowie to placówka z przeszło 
50 letnią tradycją, w skład której 
wchodzą: Szkoła Podstawowa 
Specjalna Nr 1 oraz Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca do Pracy. 

Uczniowie naszej szkoły to dzieci i młodzież 
z  różnymi rodzajami niepełnosprawno-
ści, których edukacją i rewalidacją zajmują 
się nauczyciele specjaliści. W zależności od 
stopnia niepełnosprawności i  możliwości 
rozwojowych, dzieci mogą uczyć się w: 

• Szkole Podstawowej dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, gdzie realizują 
podstawę programową kształcenia 
ogólnego. Daje to naszym absolwentom 
możliwość kontynuowania nauki 
w szkołach ponadpodstawowych 
wszystkich typów. 

• Szkole Podstawowej dla dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Wychowankowie  rozpoczynają naukę 
w klasach, gdzie realizują podstawę 
programową szkoły podstawowej 
dostosowaną do swoich możliwości.  

• Szkole Przysposabiającej do Pracy, która 
powstała, aby zapewnić dalszą naukę ab-
solwentom oddziałów  edukacyjno – tera-
peutycznych. Jest to szkoła dla młodzieży 
z  niepełnosprawnością  intelektualną  

w  stopniu umiarkowanym i  znacznym 
oraz niepełnosprawnościami sprzężony-
mi. Działania edukacyjno - wychow-
awcze skierowane są na przyuczenie 
do wykonywania prostych prac oraz 
umożliwienie uczniom jak największej 
samodzielności w  dorosłym życiu. Nau-
ka w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możli-
wość przedłużenia etapu edukacyjnego 
do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.  

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Przysposa-
biającej do Pracy  jest: 

• aktualne orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego; 

• świadectwo ukończenia szkoły; 
• skierowanie Starosty Zgierskiego.  
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W  naszej szkole działają zespoły rewali-
dacyjno – wychowawcze, w  których mają 
możliwość uczestniczenia do 25 roku życia 
wychowankowie z głęboką niepełnospraw-
nością intelektualną.  

Praca z uczestnikami zajęć odbywa 
się w oparciu o metody: 

• pielęgnacja wychowująca; 
• elementy podejścia behawioralnego; 
• programy aktywności M.Ch. Knillów; 
• ruch rozwijający W. Sherborne; 
• stymulacja polisensoryczna; 
• muzykoterapia; 
• terapia integracji sensorycznej. 

Uczestnicy zespołów rewalidacyjno-wycho-
wawczych włączani są w życie całej szkoły 
poprzez udział w  uroczystościach szkol-
nych, a także zawodach sportowych. 

W naszej placówce pracuje wysoko wykwa-
lifikowana kadra specjalistyczna, nauczy-
cielska     i administracyjna. Posiadamy bar-
dzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną 
min: 

• sala zajęć rozwijania funkcji 
sensoryczno – motorycznej; 

• sala  logopedyczna;  

• pracownie przedmiotowe 
z wyposażeniem multimedialnym;  

• dwie pracownie gospodarstwa 
domowego; 

• świetlica szkolna; 
• biblioteka; 
• sala gimnastyki korekcyjnej z siłownią; 
• funkcjonująca własna stołówka szkolna; 
• gabinet: pedagoga i psychologa; 
• sala rehabilitacyjna; 
• szkoła przystosowana dla potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych ruchowo. 

Placówka oferuje: 

• szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych; 
• zajęcia dodatkowe rozwijające 

zainteresowania uczniów; 
• zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem 

metody krakowskiej, treningu Butejki, 
metody miofunkcjonalnej, metody 
komunikacji alternatywnej; 

• pomoc psychologiczno –  pedagogiczną; 
• rehabilitację ruchową z wykorzystaniem 

takich metod jak: masaż leczniczy, 
terapia tkanek miękkich, terapia 
funkcjonalna, terapia  rozwijająca 
ruchem z elementami Weroniki 
Sherborne, trening zdrowotny; 

• zajęcia ruchowe, organizowane na hali 
sportowej, miejskiej pływali ,,Wodnik” 
oraz  na boisku wielofunkcyjnym 
przy Zespole Szkół Zawodowych 
w Ozorkowie; 

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie
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• udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo (placówka 
wyposażona jest  w transporter 
schodowy); 

• śniadania i obiady w szkolnej stołówce; 
• udział w wycieczkach szkolnym busem 

dostosowanym do przewożenia osób                          
na wózkach inwalidzkich. 

Nasza oferta rewalidacyjna i  rehabilitacyj-
na to: 

• usprawnianie ruchowe; 
• rehabilitacja ruchowa; 
• rozwijanie funkcji sensoryczno – 

motorycznych; 
• logopedia; 
• rozwijanie umiejętności 

komunikowania się; 
• rozwijanie zainteresowań; 
• rozwijanie sprawności 

psychofizycznych; 
• sensoplastyka. 

W ramach pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej oferujemy naszym 
uczniom: 

• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; 
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 
• zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno –  społeczne; 
• zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

Wszystkie zajęcia realizowane są przez wy-
kwalifikowanych specjalistów w  małych 
zespołach klasowych. Klasy są wspomaga-
ne przez pomoce nauczyciela. 

W  szkole podstawowej dla uczniów z  nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i  znacznym w  ramach za-
jęć kształtujących kreatywność organizo-
wane są: 

• zajęcia teatralne; 
• zajęcia komputerowe; 
• zajęcia kulinarne; 
• zajęcia techniczne; 
• zajęcia plastyczne; 
• zajęcia muzyczne. 

W ramach zajęć przysposabiających do pra-
cy w Szkole  PDP organizowane są: 

• zajęcia komputerowe; 
• zajęcia biurowe 
• zajęcia kulinarne; 
• zajęcia techniczne; 
• zajęcia pamiątkarskie; 
• zajęcia z gospodarstwa domowego. 

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie
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Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie

W  naszej szkole działają różnorodne koła 
zainteresowań, na których uczniowie roz-
wijają swoje pasje i zainteresowania min: 

• koło sportowe; 
• koło turystyczno-krajoznawcze; 
• koło taneczne; 
• koło plastyczne; 
• koło teatralne. 

W  Zespole Szkół Specjalnych w  Ozorkowie  
zapewniamy rodzinną atmosferę, życzliwą 
opiekę oraz pomoc. Oferujemy aktywną 
edukację uzupełnianą realizacją różnych 
projektów edukacyjnych, wyjść do kina, 
udziałów w rajdach, zawodach sportowych 
oraz olimpiadach przedmiotowych. We 
współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Szkoły i  Osób Niepełnosprawnych Umy-
słowo ,,Przyjaciele Jedynki”  organizujemy 
ferie zimowe, kolonie letnie, Marsze Nor-
dic Walking, bale integracyjne i  manewry 
sprawnościowe. 

ZAPRASZAMY !!!
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ul.Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz
Tel./fax 42 719 08 61 
Tel./fax 42 715 25 67 
e-mail: sekretariat@soswzgierz.pl
www.soswzgierz.pl  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu 

OFERTA EDUKACYJNA 

Dzięki odpowiedniej organizacji kształce-
nia, uwzględniającej potrzeby i możliwości 
rozwojowe w naszym ośrodku funkcjonuje: 

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
przeznaczone dla dzieci od chwili wykry-
cia nieprawidłowości rozwojowych do 
osiągnięcia wieku szkolnego, posiadają-
cych opinię o  potrzebie wczesnego ws-
pomagania rozwoju 

• przedszkole oraz szkoła podstawowa 
– dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, autyzmem 
lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

• szkoła branżowa I  stopnia – zawód 
kucharz. Nauka w  szkole trwa 3 lata 
i  połączona jest z  nauką przedmiotów 
ogólnokształcących i  zawodowych. Po-
głębianie wiedzy na tym szczeblu eduk-
acji połączone jest ściśle ze zdobywaniem 
doświadczenia i  umiejętności niezbęd-
nych w przyszłej pracy. Uczniowie odby-
wają praktyki w naszym ośrodku w pro-
fesjonalnie wyposażonych pracowniach 
gastronomicznych. 

• szkoła przysposabiająca do pracy             
– dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
niepełnosprawnościami sprzężonymi 

• zespoły rewalidacyjno-wychowawcze – 
dla osób z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną, w wieku od 3 do 25 lat 

SOSW  im. K. Makuszyńskiego w Zgierzu to placówka z przeszło 50-letnimi 
tradycjami oraz doświadczeniem, oferująca bezpłatne kształcenie, opiekę, 
wychowanie oraz terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

W zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjno – wychowawczych swym zakresem 
obejmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do 25 r.ż. Naszym priorytetem jest kształto-
wanie umiejętności samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym, 
przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz rozwijanie zainteresowań i pasji
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Dodatkowym naszym atutem jest internat  
zapewniający 24-godzinną opiekę. Każda 
z grup wychowawczych posiada do własnej 
dyspozycji bogato wyposażoną świetlicę 
oraz  odrębną pracownię komputerową, salę 
audiowizualną, pracownię gastronomiczną, 
salę gimnastyczną. 

Na wszystkich etapach edukacyjnych funk-
cjonują oddziały dla uczniów ze spektrum 
zaburzeń autystycznych (ASD).  

Dla potrzeb terapii i rehabilitacji w naszym 
ośrodku funkcjonują specjalistyczne  sale 
m.in.: sala integracji sensorycznej, pracow-
nia polisensoryczna, hydroterapeutyczna, 
gabinet logopedyczny, rehabilitacji i korek-
cji wad postawy.  

Na terenie ośrodka 
funkcjonują m.in.:  

• Eko Pracownia „Pod Chmurką” 
– przeznaczona do prowadzenia 
zajęć z zakresu przyrody i ochrony 
środowiska,  

• nowoczesny plac zabaw – przyjazne 
i bezpieczne miejsce zabaw 
i odpoczynku  na świeżym powietrzu.  

• pracownie wyposażone w nowoczesny 
sprzęt multimedialny, gdzie 
w codziennej pracy wykorzystywane są 
metody TiK.  

Dbając o  wszechstronny rozwój naszych 
podopiecznych włączamy ich do aktywne-
go realizowania projektów i  programów 
edukacyjnych tj.: 

• ogólnopolski projekt „Z kulturą mi do 
twarzy” 

• międzynarodowy projekt „Emocja”, 
• Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa, 
• Klub Szkół UNICEF, 
• CodeWeek. 

OFERTA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH: 

• logopedia, neurologopedia 
• zajęcia usprawniające ruchowo 
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
• terapia pedagogiczna i psychologiczna 
• terapia EEG Biofeedback 
• terapia Metodą Tomatisa 
• terapia neurotaktylna S. Masgutowej 
• arteterapia 
• integracja sensoryczna 
• terapia behawioralna 
• fizjoterapia 
• animaloterapia, 
• muzykoterapia i inne. 
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Rozwijamy pasje i zainteresowania 
prowadząc różnorodne zajęcia 
tematyczne. 

TO, CO NAS WYRÓŻNIA 

• wieloprofilowość oddziaływań 
edukacyjnych, wychowawczych 
i terapeutycznych 

• wysoka jakość świadczonych usług 
• pomoc i wsparcie adekwatne do potrzeb 

dziecka i jego rodziny  
• nauka w małych zespołach klasowych  
• nowoczesna baza dydaktyczna 

i specjalistyczny sprzęt,  
• codzienna opieka pielęgniarska, 
• miła i życzliwa atmosfera. 

SOSW im. K. Makuszyńskiego w  Zgierzu – 
szczególne miejsce sprzyjające osiąganiu 
przez dzieci i młodzież najwyższych celów, 
na miarę wyjątkowych możliwości. 

Poznajmy się! 
Zapraszamy!

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu
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ul. T. Kościuszki 10, 95-015 Głowno
tel./fax. 42 719-07-67
e-mail: poradniaglowno@gmail.com
www.poradniapp-glowno.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Głownie 
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Głownie udziela pomocy uczniom,  ro-
dzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i 
placówek mających siedzibę na terenie na-
szego działania (Miasto Głowno i Gmina 
Głowno, Miasto-Gmina Stryków). 

Jesteśmy placówką publiczną, 
pomoc udzielana jest nieodpłatnie. 

Prowadzimy: 

• diagnozę niepowodzeń szkolnych, 
dysleksji rozwojowej 

• diagnozę zaburzeń emocjonalnych 
• diagnozę wad wymowy i trudności w 

zakresie komunikacji 
• badania przesiewowe „Słyszę, mówię, 

widzę” 
• diagnozę i terapię „NEUROFLOW”-  

interaktywny trening wyższych funkcji 
słuchowych dla dzieci z zaburzeniami 
przetwarzania słuchowego  

• psychoterapię, terapię rodzinną 
• mediacje 
• interwencję kryzysową 
• poradnictwo zawodowe 
• psychoedukację 
• coaching w zakresie rozwoju osobistego 
• kompleksowe wspomaganie szkół i 

placówek 

Orzekamy: 

• o potrzebie kształcenia specjalnego 
• o potrzebie indywidualnego nauczania 
• o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju 

Realizujemy zajęcia 
psychoedukacyjne: 

• dla dzieci i młodzieży 
• dla rodziców 
• dla nauczycieli 



Realizujemy programy 
rekomendowane z zakresu 
profilaktyki zachowań ryzykownych 
i wzmacniania umiejętności 
wychowawczych: 

• „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 
• „Program wzmacniania rodziny” 
• „Konstruktywna konfrontacja” 
• „Przyjaciele Zippiego” 
• „Supermoc lwa Maksa” 

Specjaliści udzielający pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej to: 

• pedagodzy, terapeuci pedagogiczni 
• logopedzi 
• psycholodzy 
• psychoterapeuci 
• mediatorzy 

Zgłoszenia do Poradni 
przyjmowane są: 

• bezpośrednio w sekretariacie: Głowno, 
ul. T. Kościuszki 10  

• telefonicznie: 42 719-07-67  
• na adres e-mail:             

poradniaglowno@gmail.com
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ul. Romualda Traugutta 1, 95 - 035 Ozorków
fax/tel. 42 718 93 54
tel. 730 510 220
e-mail: sekretariat@poradniaozorkow.pl
www.poradniaozorkow.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Ozorkowie

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Ozorkowie 
prowadzi kompleksową opiekę  
nad dziećmi, uczniami i młodzieżą. 

Jesteśmy Poradnią dynamicznie wzbogaca-
jącą warsztat i  formy pracy merytorycznej 
o nowoczesne metody pracy. Klimat Porad-
ni sprzyja pracy zespołowej, udzielaniu po-
mocy jej podopiecznym oraz wzajemnym 
wspieraniu się pracowników.

Prowadzimy diagnozy:  

• trudności w nauce oraz specyficznych 
trudności (dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia i dyskalkulia) 

• zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń 
zachowania  

• podłoża trudności wychowawczych  
• surdopedagogiczną i tyflopedagogiczną  
• zaburzeń spektrum autyzmu  
• niepełnosprawności intelektualnej  
• potrzeby wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka  
• zaburzeń komunikacji językowej, wad 

wymowy 
• zaburzeń centralnego przetwarzania 

słuchowego (CAPD) 

   

Podejmowana jest terapia 
indywidualna i grupowa:  

• terapia psychologiczna  
• terapia pedagogiczna  
• terapia logopedyczna, neurologopedyczna  
• terapia surdopedagogiczna 
• trening słuchu Metodą Warnkego 
• terapia Neuroflow 
• terapia tyflopedagogiczna  
• terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu  
• terapia krótkoterminowa skoncentrowana 

na rozwiązaniu 
• socjoterapia 
• terapia rodzin  
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W ramach doradztwa zawodowego 
prowadzone są:  

• badania psychologiczne i pedagogiczne  
• badania preferencji zawodowych 
• konsultacje indywidualne z młodzieżą 

dotyczące wyboru ścieżki kariery 
zawodowej. 

Prowadzimy również:  

• terapię integracji sensorycznej                 
(w ramach zajęć WWR)  

• zajęcia w zespołach wczesnego 
wspomagania rozwoju 

• zajęcia grupowe w ramach Treningu 
Umiejętności Społecznych  (TUS) 

• przesiewowe badania wzroku, słuchu 
i mowy za pomocą platformy do badań 
zmysłów i systemu Neuroflow 

• zajęcia programu „Szkoła dla rodziców 
i wychowawców”  

• Program Wzmacniania Rodziny - 
Maraton 

W  Poradni pracują: psycholodzy, pedago-
dzy, tyflopedagog, surdopedagog, logopedzi, 
neurologopeda, doradca zawodowy, którzy:  

• przeprowadzają badania diagnostyczne 
(psychologiczne, pedagogiczne  
i logopedyczne)  

• organizują zajęcia indywidualne 
i grupowe dla dzieci i młodzieży  

• pomagają w rozwiązywaniu bieżących 
problemów wychowawczych  

• udzielają informacji oraz 
indywidualnych porad  

• pomagają w wyborze dalszej drogi 
kształcenia, wyborze zawodu  

• prowadzą mediacje i negocjacje, 
interweniują w sytuacjach kryzysowych  

• organizują szkolenia dla nauczycieli 
i rodziców na terenie poradni oraz 

w placówkach oświatowych (warsztaty, 
prelekcje, wykłady)  

• zajmują się działalnością profilaktyczną, 
przeprowadzają badania przesiewowe 
wzroku, słuchu i mowy  

• współpracują z instytucjami działającymi 
na rzecz dzieci młodzieży i rodziny  

• wspierają nauczycieli, dzieci i  młodzież 
oraz ich opiekunów  

Ze specjalistycznej pomocy 
mogą skorzystać:  

• dzieci i młodzież niepełnosprawna, 
w tym dzieci niewidome i słabo widzące, 
niesłyszące i słabo słyszące, autystyczne 

• dzieci zdolne  
• rodzice, którzy mają problemy 

wychowawcze 
• uczniowie, którzy mają problemy 

z nauką  
• młodzież szukająca porad i informacji 

w sprawie wyboru szkoły i zawodu 
• młodzież z problemami osobistymi 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Ozorkowie
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Poradnia posiada bogatą bazę 
diagnostyczną, dydaktyczną 
i terapeutyczną, m.in.: 

• monitor interaktywny, 
• specjalistyczne programy 

multimedialne, 
• sprzęt do prowadzenia terapii słuchowej 

Metodą Warnkego, 
• system Neuroflow, 
• program diagnostyczny dla osób 

korzystających z terapii słuchowej 
metodą Johansen IAS, 

• program do diagnozy logopedycznej, 
• platformę do badań przesiewowych 

„Platforma Zmysłów”, 
• tablety z programami do terapii 

dysleksji i dyskalkulii, 
• ADOS-2 – narzędzie do diagnozowania 

zaburzeń spektrum autyzmu. 

Poradnia bierze udział w projekcie badaw-
czym nad standaryzacją kwestionariusza 
Rozwój kompetencji pragmatycznej w okre-
sie wczesnego dzieciństwa realizowanym 
w ramach Programu Strategicznego Inicja-
tywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. 

Poradnia jest częściowo dostępna 
dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo - posiada schodołaz 
umożliwiający dostęp na parter.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Ozorkowie
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ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz 
tel./fax. 42 718 31 79 
e-mail: poradnia@powiat.zgierz.pl
www.poradnia.powiat.zgierz.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Zgierzu

Zgłoszenia i informacje można uzyskać bez-
pośrednio w sekretariacie placówki. Pracu-
jemy od poniedziałku do czwartku w godz. 
8.00 – 18.00, piątki 8.00 – 15.00. 

Udzielamy pomocy bezpłatnie 
i bez skierowań. 

Poradnia zatrudnia: 

• psychologów, psychoterapeutów, 
• pedagogów, pedagogów specjalnych, 
• logopedów, neurologopedów,  
• socjologa. 

Diagnozujemy:  

Diagnoza psychologiczna, psychotera-
peutyczna, pedagogiczna i  logopedyczna 
obejmuje prowadzenie wstępnych i  szcze-
gółowych badań w  przypadku trudności 
szkolnych, wychowawczych, zaburzeń roz-
wojowych lub emocjonalnych.  

W jej wyniku następuje:  

• ustalanie zaleceń i planów pomocy,  
• kwalifikowanie do odpowiednich form 

kształcenia lub terapii,  
• odroczenie obowiązku szkolnego,  
• umożliwienie podjęcia nauki w szkole 

przysposabiającej do zawodu,  
• kierowanie do innych ośrodków 

diagnostycznych bądź terapeutycznych. 

 
Badania diagnostyczne pozwalają również 
określić poziom rozwoju dzieci zdolnych, 
rozpoczynających naukę z rocznym wyprze-
dzeniem lub realizujących indywidualny 
tok nauki. Są podstawą do udzielania po-
rad dotyczących wyboru dalszego kierunku 
kształcenia czy nauki zawodu. 

Orzekamy (m.in.): 

• o potrzebie kształcenia specjalnego,  
• o potrzebie indywidualnego nauczania,  
• w sprawie wczesnego wspomagania 

rozwoju. 
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Prowadzimy terapię: 

Praca edukacyjna i terapeutyczna w formie 
indywidualnej i grupowej obejmuje:  

• dzieci odroczone od obowiązku 
szkolnego,  

• z opóźnionym rozwojem mowy lub 
wadami artykulacyjnymi,  

• z ryzyka dysleksji lub stwierdzoną 
dysleksją,  

• deficytami rozwoju funkcji 
fragmentarycznych i innymi 
niedoborami rozwojowymi,  

• zaburzeniami emocjonalnymi,  
• dzieci zdolne,  
• pomoc rodzicom, opiekunom 

i nauczycielom, 
• porady i konsultacje. 

Istotnym obszarem oddziaływań jest pra-
ca psychoedukacyjna o  charakterze profi-
laktycznym ukierunkowana na wspieranie 
naturalnego rozwoju dzieci i młodzieży, 
pogłębianie umiejętności wychowawczych 
rodziców i nauczycieli. Poprzez zajęcia pro-
wadzone metodami aktywnymi tworzone 
są okazje do lepszego poznania i rozumie-
nia siebie, rozwijania umiejętności porozu-
miewania się, współdziałania, rozwiązywa-
nia konfliktów, radzenia sobie z emocjami, 
a w rezultacie do budowania pozytywnych 
i satysfakcjonujących relacji społecznych. 

Kto może korzystać z naszych usług? 

Udzielamy pomocy:  

• dzieciom nieuczęszczającym do przedsz-
koli i  szkół oraz ich rodzicom, zamiesz-
kującym na terenie miasta Gminy Zgierz 
i Gminy Zgierz,  

• uczniom, ich rodzicom i  nauczycielom 
przedszkoli, szkół i  placówek mających 
siedzibę na terenie naszego miasta 
i gminy Zgierz, 

• osobom zajmującym się pracą na rzecz 
dzieci i  młodzieży z  terenu naszego 
działania.  

Jakie formy pomocy oferujemy? 

dla dzieci i młodzieży:  

• programy profilaktyczne i edukacyjne, 
• grupy edukacyjne i terapeutyczne, 
• indywidualną terapię pedagogiczną, 

logopedyczną, psychologiczną, 
• diagnozę i konsultacje, 
• psychoterapię, 
• poradnictwo zawodowe, 

dla rodziców i nauczycieli:  

• warsztaty i treningi, 
• grupy edukacyjne, 
• grupy wsparcia, 
• poradnictwo terapeutyczne 

(indywidualne lub rodzinne), 
• mediacje. 
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ul. Długa 42, 95-100 Zgierz
tel. 42 719 08 52
tel. kom. 537 460 066
e-mail: mdkzgierz@o2.pl
www.mdkzgierz.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Oferta zajęć Młodzieżowego Domu 
Kultury w Zgierzu na rok 2022/2023 

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
Zajęcia ruchowo - plastyczne dla dzieci 
w  wieku 3 – 6 lat nieuczęszczających do 
przedszkola, spragnionych kontaktów z ró-
wieśnikami.

AKADEMIA MAŁOLATA
Warsztaty plastyczne i rytmiczno - ruchowe 
dla dzieci w wieku 7 – 10 lat.

TANIEC Z ELEMENTAMI BALETU, 
MIX TANECZNY, TANIEC LATINO, 
WSPÓŁCZESNY, FITNESS DANCE
W  trakcie warsztatów tanecznych dzieci 
stopniowo wprowadzane są w  świat mu-
zyki i tańca, poznają tajniki  różnych stylów 
tanecznych. Rozwijają poczucie rytmu, kon-
centracji oraz równowagi. 

ZAJĘCIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH
Zajęcia skierowane są do osób w wieku od 
6 do 20 lat lubiących śpiewać, a  także wy-
stępować na scenie. Mają one na celu rozwi-
janie zdolności wokalnych, uczą współdzia-
łania w  grupie i  opanowania stresu przed 
publicznością. 

79 powrót do spisu treści



TEATR ULICZNY FENIX 
Zajęcia dla miłośników sztuki teatralnej 
i  cyrkowej. Młodzież powyżej 12 lat samo-
dzielnie projektuje i  wykonuje wszystkie 
kostiumy, rekwizyty i  tworzy choreogra-
fię. Występuje na imprezach plenerowych 
w całej Polsce oraz bierze udział w festiwa-
lach teatrów ulicznych.  

GRUPA REKONSTRUKCJI 
HISTORYCZNEJ
Zajęcia dla osób, którym bliskie są opowie-
ści o  walecznych rycerzach, księżniczkach 
i  dalekich wyprawach wojennych. Uczest-
nicy mają możliwość odtworzyć postać 
w szatach z epoki średniowiecza, w scenach 
życia codziennego. 

KEYBOARD
Nauka gry dla dzieci od 6 roku życia. Zaję-
cia odbywają się w grupach trzyosobowych. 
Są dostosowane do poziomu zaawansowa-
nia umiejętności technicznych i znajomości 
wiedzy muzycznej. 

WARSZTATY GITAROWE
Dla wielbicieli muzyki gitarowej od 7 roku 
życia. Nauka lub doskonalenie gry w  gru-
pach dwu lub trzyosobowych.  

DIY
Twórcze zajęcia manualne przeznaczone 
dla dzieci od 10 roku życia. Trening wy-
obraźni , umiejętności tworzenia konstruk-
cji przestrzennych i przetwarzania różnych 
materiałów. 

WARSZTATY TEATRALNE
Dla dzieci od lat 7. Zajęcia rozbudzają 
w  uczestnikach umiejętności aktorskie. 
Kształtują wrażliwość estetyczną, arty-
styczną, a także twórczą wyobraźnię. 

WARSZTY RYSUNKU I MALARSTWA
Zajęcia artystyczne dla młodzieży rozwi-
jające umiejętności i  talent plastyczny. 
Kształtują wyobraźnię, wrażliwość i  są 
wsparciem dla zdających egzaminy do szkół 
plastycznych. 

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia języka angielskiego prowadzone 
są w  atmosferze sprzyjającej przyswajaniu 
wiedzy lingwistycznej, z  myślą o  potrze-
bach i oczekiwaniach słuchaczy.  

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
PROJEKTOWANIE MODY
Zajęcia dla dzieci w wieku 7 -10  i 11 -14 lat. 
Uczą podstaw kroju i szycia prostych form, 
kształtują wrażliwość estetyczną. 

GRAFIKA ARTYSTYCZNA
Zajęcia dla dzieci 7-14 lat. Poznawanie form 
i  technik graficznych w  pracach plastycz-
nych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu

80 powrót do spisu treścipowrót do wstępu



Organem prowadzącym przedstawionych w informatorze placówek 
jest Powiat Zgierski. 

Informacje o rekrutacji można uzyskać także telefonicznie:

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a 
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

tel. 42 280 82 80,  
oswiata@powiat.zgierz.pl

oraz na stronie internetowej:
www.powiat.zgierz.pl


