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ZESPÓŁ LICEALNO-SPORTOWY

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel/fax .42 712-74-40 
sekretariat@sms-kopernik.pl
www.sms-kopernik.pl

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Mikołaja Kopernika

Gwarantujemy:
 » przyjazną atmosferę
 » wysoki poziom nauczania (wyniki 
matur przez ostatnie trzy lata powy-
żej średniej krajowej)
 » wysoką zdawalność egzaminu matu-
ralnego (97% zdawalności za ostatnie 
trzy lata)
 » doświadczoną kadrę pedagogów
 » nauczycieli – egzaminatorów OKE

Profile:
 » 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 ucz- 

   niom spoza Aleksandrowa   Łódzkiego  
  noclegi i opiekę 

 » stołówka szkolna zapewniająca  
  wyżywienie całodzienne dla    miesz- 
 kańców bursy oraz obiady dla  
   chętnych uczniów

 » system stypendialny dla najlepszych 
   uczniów oraz sportowców.
Projekty i nasze inicjatywy:

 » Erasmus+
 » Młodzi Głosują – bierzemy udział  

  w młodzieżowych ogólnopolskich  
   wyborach prezydenckich, parlamen- 
   tarnych, samorządowych

 » AIESEC University – warsztaty ję- 
 zykowe, które prowadzą studenci  
   z różnych części świata

 » prowadzimy akcje charytatywne pomocowe, jak również inicjujemy wydarze-
nia o charakterze ekologicznym.
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Współpracujemy z:
 » Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
 » Uniwersytetem Łódzkim - patronat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 
 » Politechniką Łódzką
 » Fundacją „Młodzi Młodym”

Działamy w akcjach wolontaryjnych we współpracy z:
 » Ośrodkami Pomocy Społecznej i Do- 

   mami Pomocy Społecznej
 » Szkolnym Klubem UNICEF
 » Stowarzyszeniem WIOSNA 
 » organizatorem „Szlachetnej paczki”
 » 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 miej-
skim

W przypadku powstania dodatkowego oddziału będzie możliwość wyboru  
dodatkowych przedmiotów: chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU

ul. Łęczycka 1, 
95-070 Aleksandrów Łódzki
www.alestaszic.edu.pl
e-mail: sekretariat@alestaszic.edu.pl
www.facebook.com/alestaszic
tel. 42 712 11 56;    fax 42 712 12 40

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

AKADEMIA CISCO
Szkoła wydaje certyfikaty CISCO ESSENTIALS

REALIZACJA UMÓW PARTNERSKICH Z KONCERNAMI MIĘDZYNARODOWYMI

KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKUJESZ  W TRAKCIE TRWANIA NAUKI
WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH

Realizacja projektów unijnych dotyczących organizacji praktyk zawodowych  
w Anglii oraz stażów pracy w firmach komputerowych. 
U nas znajdziecie nowoczesną bazę dydaktyczną. 
Prowadzimy zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach: informatycz-
nych, multimedialnych, handlowej, ekonomicznej, turystyczno-geograficznej, 
mechanicznej oraz plastyczno-technicznej.
Posiadamy nową, wielofunkcyjną salę sportową.
Jesteśmy szkołą dla każdego, kto chce uzyskać świadectwo dojrzałości i kwali-
fikacje w danym zawodzie.
Oferujemy nowoczesne, aktywizujące i efektywne metody kształcenia. 
Kształcimy w zakresie języków obcych i współczesnych technologii informa-
cyjnych.

Zapewniamy szeroki wybór zajęć  
pozalekcyjnych.
Organizujemy wycieczki przedmio-
towe, turystyczne, wyjazdy do kina  
i teatru oraz rejsy żeglarskie.
Prowadzimy działalność charytatywną 
poprzez szkolne koło wolontariuszy 
„Pomocna dłoń”. (jedni z najlepszych 
wolontariuszy w Polsce i najlepszy wo-
lontariusz w Polsce)

NASZA SZKOŁA:
 » zapewnia zdobycie kwalifikacji w zawodach uczniom i słuchaczom,
 » oferuje kierunki kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy,
 » zapewnia fachową kadrę pedagogiczną gwarantującą wysoki poziom na-
uczania,
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 » zapewnia różnorodność zajęć sportowych w nowoczesnej sali sportowej oraz 
siłowni, 
 » zapewnia realizację praktycznej nauki zawodu w szkolnej pracowni zajęć 
praktycznych oraz u pracodawców, 
 » zapewnia realizację praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych, 
 » zapewnia zdawanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  
w ośrodku egzaminacyjnym znajdującym się w szkole.

Uczestniczymy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych
 » olimpiada ekonomiczna
 » olimpiada wiedzy o regionie i przedsiębiorczości
 » olimpiada wiedzy o turystyce
 » międzynarodowy konkurs zarządzanie firmą  „Mese”
 » ogólnopolski konkurs banki w akcji
 » Kangur i Alfik matematyczny
 » „Bóbr” - informatyczny
 » turniej wiedzy ekonomicznej
 » szkolne, powiatowe, wojewódzkie turnieje sportowe 
 » powiatowy konkurs ortograficzny
 » 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
 » międzynarodowym koncernem ABB w ramach praktyk zawodowych
 » firmą Rossmann w ramach praktyk zawodowych
 » 60 podmiotami gospodarczymi w ramach organizacji praktyk zawodowych

Realizujemy projekty:
 » „Praktyka czyni mistrza”. Praktyka zawodowa dla uczniów w zawodach: eko-
nomista, informatyk, organizacja reklamy, handlowiec, logistyk organizowana 
bezpłatnie w Londynie. Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 » Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” reali-
zowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Pro-
gram stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie za-
wodowe współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i krajowych środków publicznych.

Dużym atutem naszej szkoły jest dobra dostępność komunikacyjna i lokalizacja 
szkoły. Jest to na pewno oszczędność czasu i pieniędzy dla uczniów.
Miła atmosfera i bezpieczeństwo stwarzają warunki do podmiotowego pos-
trzegania ucznia, indywidualizacji i aktywizacji w nauczaniu oraz ciepłego  
i serdecznego stosunku do ucznia nie tylko wychowawców klas, lecz również 
wszystkich uczących w naszej szkole nauczycieli.
Nasza szkoła spełnia jedną z najważniejszych funkcji edukacyjnych w środowisku 
lokalnym. Poprzez kształcenie w zawodach ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie  
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kariery zawodowej, naukowej, akademickiej. Opinie absolwentów o szkole 
wskazują na bardzo dobre nauczanie i opanowanie umiejętności znalezienia 
się na ryku pracy. Dlatego też namawiamy rodziców, aby wspólnie z dziećmi, 
zapoznali się z naszą ofertą i rozpatrzyli pomysł kontynuowania nauki w Zespole  
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.

TECHNIKUM
 » 4-letnie po gimnazjum
 » 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 umiejętności  w zakresie:
 » konstruowania programów imprez turystycznych, 
 » stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno - finansowych obowiązu-
jących w turystyce, 
 » przygotowania do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego 
imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, 
 » przygotowania i organizacji imprez turystycznych, 
 » posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej, 
 » języków obcych zawodowych niezbędnych do wykonywania przyszłego  
zawodu.

Kształcenie zawodowe odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni  
turystyczno - geograficznej spełniającej kryteria ośrodka egzaminacyjnego.  

Zapewniamy atrakcyjne praktyki  
zawodowe w biurach turystycznych 
i innych przedsiębiorstwach bran-
ży turystycznej. Zwiększona ilość go-
dzin nauki języków obcych. Praktyki 
zawodowe w hotelach, biurach tury-
stycznych, centrach informacji tury-
stycznej odbywają się w klasie II i III.  
Zagraniczne praktyki. Egzaminy na 
poszczególne kwalifikacje odbywją 
się w trakcie trwania czteroletniej  
nauki. Nauka kończy się egzaminem 
maturalnym.

Zwiedzanie świata a do tego zarabianie pieniędzy to niezła perspektywa 
na przyszłość. 

Zawód: technik ekonomista
kwalifikacja 1 – EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
kwalifikacja 2 – EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek organizacyjnych
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 » prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
 » ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w programach finansowo- 
księgowych, 
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 » obsługiwania urządzeń biurowych, 
 » identyfikowania i interpretowania wydarzeń gospodarczych w skali lokalnej 
i globalnej, 
 » stosowanych w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów oraz narzędzi 
finansowych i rachunkowych, 
 » komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych. 

Kształcenie zawodowe odbywa się 
w nowocześnie wyposażonej pra-
cowni ekonomicznej spełniającej wy-
magania ośrodka egzaminacyjnego.  
Zwracamy szczególną uwagę na  
naukę języków obcych i wykorzysty-
wanie finansowo-księgowych progra-
mów komputerowych. Egzaminy na 
poszczególne kwalifikacje odbywają  
się w trakcie trwania czteroletniej  
nauki. 

Zagraniczne praktyki.  Nauka kończy 
się egzaminem maturalnym.

Absolwenci w tym zawodzie  podejmują dobrze płatną pracę i awansują 
na wyższe stanowiska.

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 umiejętności w zakresie:

 » organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn  
i urządzeń, 
 » instalowania i uruchamiania urządzeń mechanicznych wprowadzanych do 
eksploatacji, 
 » prowadzenia małych zakładów mechanicznych oraz organizacji pracy, 
 » tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną i eksploatacyjną  
z wykorzystaniem programu AutoCad, 
 » sprawnego posługiwania się oprogramowaniem użytkowym, 
 » zdobycia mobilności zawodowej pozwalającej na dostosowanie się do zmien-
nych warunków rynku pracy, 
 » efektywnego prowadzenia zakładu mechanicznego. 

Zwracamy szczególną uwagę na kształcenie w dziedzinie nadzoru nad orga-
nizacją produkcji a w czasie praktyk zawodowych zdobywanie umiejętności 
obsługi urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo. Egzaminy na 
poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki.

Zagraniczne praktyki.  Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Zapewniamy praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych branży 
mechanicznej.
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Zawód: technik informatyk
klasa pod patronatem firmy Ericsson

kwalifikacja 1 – INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
kwalifikacja 2 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności 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 nowocześnie wyposażonych pracowniach 
informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka  
ZDAWALNOŚĆ egzaminów w kwalifikacjach zawodowych. Zwracamy szcze-
gólną uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie technik kompute-
rowych. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania 
czteroletniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem ma-
turalnym. 
Organizujemy dodatkowe zajęcia z programowania komputerowego.  
Absolwenci kierunków informatycznych to osoby podejmujące dobrze 
płatną i atrakcyjną pracę.

Zawód: technik programista
klasa pod patronatem firmy Ericsson

kwalifikacja 1 – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami  
internetowymi oraz bazami danych
kwalifikacja 2 – INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności 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 nowocześnie wyposażonych pracowniach  
informatycznych spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Wysoka  
ZDAWALNOŚCI egzaminów w kwalifikacjach zawodowych. Zwracamy szczególną 
uwagę na naukę języków obcych i wykorzystywanie technik komputerowych. 
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania cztero-
letniej nauki. Zagraniczne praktyki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym. 
Organizujemy dodatkowe zajęcia z programowania komputerowego. 
Absolwenci kierunków informatycznych to osoby podejmujące dobrze płatną 
i atrakcyjną pracę.
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Zawód: technik reklamy
kwalifikacja 1 – PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
kwalifikacja 2 – PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności 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 pracowni multimedialnej, plastyczno 
-technicznej i handlowej wyposażonej  
w specjalistyczne oprogramowanie  
i urządzenia spełniające kryteria 
ośrodka egzaminacyjnego. Zapew-
niamy atrakcyjne praktyki zawodo-
we w przedsiębiorstwach zajmują-
cych się reklamą, w firmach i urzędach 
prowadzących promocję i reklamę.  
Zagraniczne praktyki. Egzaminy na 
poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania czteroletniej nauki. 
Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Bez skutecznej i profesjonalnie przygotowanej reklamy nie ma rozwoju 
rynku i gospodarki.

Zawód: technik logistyk
kwalifikacja 1 – SPL.01. Obsługa magazynów
kwalifikacja 2 – SPL.04. Organizacja transportu
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności 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 nowocześnie wyposażonej pracowni infor- 
matycznej spełniającej wymagania ośrodka egzaminacyjnego. Zapewniamy 
atrakcyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zajmujących się magazy-
nowaniem, spedycją,  przepływem towarów przy wykorzystywaniu najnowszych, 
użytkowych programów komputerowych tej branży. Zagraniczne praktyki.  
Egzaminy na poszczególne kwalifikacje odbywają się w trakcie trwania cztero-
letniej nauki. Nauka kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwenci kierunku logistycznego to osoby zatrudniane w największych 
centrach logistycznych Polski znajdujących się w Łodzi i okolicach.

Bądź konkurencyjny na rynku pracy – szkoła w sposób ciągły odpowiada 
na jego zapotrzebowanie

Zapraszamy
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. Stefana Kopcińskiego

ul. Franciszkańska 14/16
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel/fax .42 712-44-67
sekretariat@zssaleksandrow.pl
www.zssaleksandrow.pl

SPECJALNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2

Naszą misją jest:
„Kształtować człowieka dobrego, mądrego i twórczego na miarę jego możliwości”
Szkoła na poziomie ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym kształci dzie-
ci i młodzież  z następującymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej:  
z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym.
W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się nabór do pierwszych klas szkoły 
branżowej I stopnia  o trzyletnim cyklu nauczania na kierunki:

NOWOŚĆ - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
wykonuje prace związane z przygo-
towaniem jednostki mieszkalnej do 
przyjęcia gości, prace pomocnicze  
w części gastronomicznej obiektu 
świadczącego usługi hotelarskie; prace 
pomocnicze związane z obsługą gości, 
prace porządkowe na terenie obiektu 
świadczącego usługi hotelarskie, prace  
pomocnicze związane z utrzymaniem 
w należytym stanie terenów zieleni  
i urządzeń rekreacyjnych znajdujących 
się w otoczeniu obiektu.

Kucharz
umożliwia absolwentom podjęcie pracy  w małych zakładach gastronomcznych 
i sieciach fast-food na terenie całego kraju. Absolwent może także podejmować 
działalność gospodarczą na własny rachunek.
Praktyki zawodowe odbywają się w szkolnej pracowni gastronomicznej,  
a w ostatnim roku nauki także  w zakładach gastronomicznych różnego typu. 
Trzyletni okres nauki kończy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Fryzjer
wykonuje zabiegi na włosach mające 
na celu podkreślenie cech indywidu-
alnych klienta i ukrywające ewentu-
alne mankamenty urody. Absolwent 
może zostać zatrudniony w salonach 
fryzjerskich.
Po zdobyciu pierwszej kwalifikacji 
absolwent może kontynuować naukę  
w zawodzie technik usług fryzjerskich.
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Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

wykonuje włókiennicze wyroby dekoracyjne i świadczy usługi w zakresie  
renowacji i konserwacji tych wyrobów. Absolwent może podjąć pracę  
w przedsiębiorstwach włókienniczych wytwarzających wyroby włókiennicze,  
rękodzielnicze i dekoracyjne. Może prowadzić również własny zakład włókien-
niczy.

Piekarz, cukiernik

absolwent z przygotowaniem w tych 
zawodach może być zatrudniony  
w zakładach wytwarzających artykuły 
piekarskie i cukiernicze: ciasta, wyroby 
czekoladowe, lody, pieczywo cukier-
nicze i wytrawne. Nauka praktyczna  
odbywa się w piekarniach i cukierniach 
na terenie Aleksandrowa, Zgierza  
i Ozorkowa. Pierwsi absolwenci tego 
kierunku już dziś mają pracę.

Blacharz samochodowy

po ukończeniu tego kierunku kształcenia absolwent ma szanse podjąć pracę  
w branży samochodowej w zakresie prac produkcyjnych, remontowo-moderniza-
cyjnych oraz usługowych. 
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach usługowych i kończy się 
egzaminem czeladniczym.

Krawiec

po ukończeniu tego kierunku absol- 
went może być zatrudniony w przemy-
śle  odzieżowym lub w zakładzie usłu-
gowym świadczącym usługi dla lud-
ności.
Zdobyte podczas nauki umiejętności 
przydatne są również w życiu codzien-
nym. Trzyletni okres nauki kończy  
egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.
Uczniom podejmującym naukę w na-
szej szkole zapewniamy rganizację 
praktycznej nauki zawodu w miejscu 
zamieszkania ucznia, doświadczoną kadrę, odpowiedni park maszynowy do 
nauki zawodu. 

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W szkole tej uczy się młodzież w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
Zajęcia obejmują przede wszystkim praktyczne przygotowanie do życia:

 »  w zakresie gospodarstwa domowego: przygotowywanie i wydawanie posił-
ków, dekorowanie stołów, prace porządkowe, pranie, prasowanie, sprzątanie;
 » elementy ogrodnictwa;
 » w zakresie prac biurowych: obsługa urządzeń biurowych, adresowanie prze-
syłek, zadania kurierskie;
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 » w zakresie prac technicznych: wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych  
i pamiątkarskich.

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zaobserwowania swoich upodobań  
i nauczenia się umiejętności potrzebnych w codziennym życiu.

Szkoła nasza zapewnia:
 » miłą atmosferę nauki,
 » liczne wycieczki tematyczne,
 » przewóz osób niepełnosprawnych 

   busem szkolnym,
 » zaplecze rehabilitacyjne, boiska do 

   gier zespołowych,
 » pomoc i opiekę pedagogiczno- 

   psychologiczną,
 » zajęcia pozalekcyjne,
 » zajęcia fitness
 » zajęcia na basenie,
 » turnusy rehabilitacyjne,
 » warsztaty, programy unijne  

   w ramach działającego przy szkole 
   Stowarzyszenia INNA BAJKA

Wymagane dokumenty:
 » skierowanie do szkoły wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 
 » orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 » zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego 
zawodu,
 » świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 » kartę zdrowia i kartę szczepień,
 » podanie o przyjęcie do szkoły,
 » trzy fotografie.

Uczniowie otrzymują skierowanie na bezpłatne badanie w gabinecie medycyny 
pracy. 

Zajęcia pozalekcyjne:
logopedia, zajęcia rewalidacji poznawczo-społecznej, aktywizacji zawodowej, 
zajęcia komputerowe, sportowo-turystyczne, muzyczne, zajęcia wyrównawcze,  
zajęcia z psychologiem i pedagogiem 

Szkoła posiada następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
 » samochód dostosowany do przewozu osób na wózkach
 » salę rehabilitacyjną
 » salę polisensoryczną
 » siłownię 

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna czynna w godz. 7:15 - 16:45 i biblioteka.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie

ul. Kościuszki 10
95-015 Głowno
tel./fax. (42) 719 07 80
www.zslgglowno.pl
zslg_glowno@poczta.onet.pl

Szanując przeszłość, z dumą spoglądamy w przyszłość
Jaką jesteśmy szkołą?

Szkołą z tradycjami – dbamy o wartości patriotyczne, realizując różnorodne 
projekty np.: Polsko – niemiecki projekt historyczny „Odnaleziona przeszłość  
- sytuacja Polaków podczas II wojny światowej w historycznej perspektywie 
Głowna”, a także „Szkoła Dialogu” - program edukacyjny fundacji Forum Dialogu 
Między Narodami, w którym młodzież naszej szkoły poznaje się z żydowską prze-
szłością Głowna. Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorga-
-nizowaliśmy wystawę pt. „Fotograficzna podróż ulicami Głowna w Latach 
1918-2018. Zatrzymane w kadrze”.

Szkołą nowoczesnych technologii - mamy świetnie wyposażone pracownie - 
salę ICT, laboratorium językowe, sale multimedialne. Narzędzia multimedialne  

to codzienne elementy naszej pracy,  
przez co nauka staje się przyjemna 

 i bardziej efektywna. Realizujemy projekty,  
które wspomagają rozwój kompetencji 
informatyczno-matematycznych. W ra-
mach Akademii Programowania ucznio-
wie poznają tajniki programowania gier  
i elementy robotyki. Chętnie tworzą zre-
alizowane w grafice trójwymiarowej pro-
jekty z wykorzystaniem drukarki 3D.

Szkołą innowacji pedagogicznych -  
Program: Akademia Licealisty  „International Studies - Business, Politics,  
Culture, Media” to interdyscyplinarna innowacja pedagogiczna prowadzona  
dla uczniów klas humanistycznych przy współpracy z Wydziałem Studiów  
Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych  
jednostek naukowych (American Corner, Ambasada USA i Ambasada Kanady,  
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego etc). Program koreluje z podstawą pro-
gramową, który zakłada warsztaty i wykłady o charakterze stacjonarnym  
i wyjazdowym w oparciu o zasoby ww wydziału. Trzyletni cykl pracy z uczniem ma 
go przygotować do dalszej nauki na kierunkach humanistycznych w zakresie  
biznesu, kultury, polityki, mediów a przede wszystkim da uczniowi moż-
liwości osiągnięcia płynności i biegłości w posługiwaniu się językiem 
angielskim poprzez nacisk na poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście 
kulturowym i umiejętność swobodnej komunikacji w formie ustnej i pisemnej. 

Szkołą rozwijania pasji i zainteresowań – pragniemy by uczniowie naszej szkoły  
odnaleźli swoje talenty. Jednym z takich kół jest Szkolne Koło Teatru Eureka, 
które inicjuje przedsięwzięcia teatralne w obrębie szkoły, ale także w środowisku  
lokalnym odnosząc liczne sukcesy.
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Szkołą EKO - poprzez realizowane projekty o charakterze ekologicznym  
zachęcamy uczniów do postawy na rzecz środowiska. W tym zakresie jesteśmy 
liderami - odnosząc wiele sukcesów np. w konkursie Eko – Szkoła czy Eko-Belfer.

Szkołą współpracującą z uczelnia-
mi wyższymi - w ramach współpracy  
z uczelniami wyższymi uczniowie 
uczestniczą w wykładach i warszta-
tach z wykorzystaniem infrastruktury 
uczelni. Ponadto pracownicy naukowi  
Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą 
zajęcia w szkole. Dzięki takiej współ-
pracy stajemy się także ośrodkiem na-
uki dla środowiska lokalnego poprzez  
organizowanie powiatowych konkur-
sów przedmiotowych dla szkół.

W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy naukę w klasach:

3- letnie liceum (po gimnazjum)
 » Klasa humanistyczna
 » Klasa przyrodnicza
 » Klasa matematyczno-informatyczna

4- letnie liceum (po 8-letniej szkole podstawowej)
 » Klasa humanistyczna
 » Klasa biologiczno-chemiczna
 » Klasa matematyczno-informatyczna

Klasa humanistyczna
Klasa, w której rozszerzenie realizowane będzie z języka angielskiego, historii, 
wiedzy o społeczeństwie lub z języka polskiego. Program w tej klasie umożliwia 
zdobycie kompetencji do studiowania między innym na kierunkach: dziennikar-
stwo, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, filologia angielska. 
Innowacyjność klasy realizowana jest poprzez dodatkowe zajęcia z edukacji fil-
mowej i teatralnej. 
Współpraca: Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
Uniwersytetu Łódzkiego
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy 
(na korzyść ucznia), historia lub wiedza o społeczeństwie (na korzyść ucznia). 

Klasa przyrodnicza / klasa biologiczno-chemiczna
Klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, geografii lub języka angiel-
skiego. Program skierowany jest dla uczniów zainteresowanych podejmowa-
niem studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, analityka 
medyczna, fizjoterapia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności,  
biologia, chemia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.
Współpraca: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy 
(na korzyść ucznia), biologia lub chemia (na korzyść ucznia). 
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Klasa matematyczno-informatyczna
Klasa z rozszerzonym programem matematyki, informatyki, języka angielskiego  

lub geografii została przygotowana  
z myślą o uczniach chcących czynnie  
uczestniczyć w komputeryzacji świata 
oraz doskonalić umiejętność logicznego  
myślenia. Uczeń tej klasy ma możli-
wość poszerzenia wiedzy matematycz-
nej oraz informatycznej wykorzystując 
nowoczesne rozwiązania ICT. Program 
nauczania informatyki w tej klasie roz-
szerzony został o elementy robotyki  
i programowania robotów. 
Klasa przygotowuje uczniów do stu-

diów politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, informatycznych oraz 
wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy na infor-
matyków, programistów, grafików komputerowych, czy web designerów.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na  
korzyść ucznia), informatyka lub geografia (na korzyść ucznia). 

Proponujemy i gwarantujemy:
 » wysoki poziom nauczania
 » udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
 » korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych (tablice  
interaktywne, laboratorium językowe, laboratorium ekologiczne, laboratorium 
chemiczne i sala audiowizualna)
 » korzystanie z siłowni i sali fitness oraz z boiska ze sztuczną nawierzchnią
 » korzystanie z nowoczesnej pracowni informatycznej
 » naukę języków obcych:

• języka angielskiego 
• języka niemieckiego
• języka rosyjskiego
• języka francuskiego 

Nasze liceum to:  DOBRE LO

D obrze przygotowuje do matury!
O biektywnie ocenia uczniów! 
B azuje na doświadczeniu i tradycji! 
R ozwija pasje i talenty!
E lektryzuje do działania!
L ubi sport i zabawę!
O twiera drzwi na najlepsze studia! 

Zapraszamy
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Głownie

95-015 Głowno
Ul. Kopernika 26a
tel./fax 42 719 08 54
www.zssglowno.pl
e-mail: sekretariat@zssglowno.pl

Naszą misją jest: 
Dobra szkoła, pewny zawód, bezpieczna przyszłość.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2

W roku szkolnym 2019/2020 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. Absolwenci szkoły przystępują do zewnętrznego egzaminu 
czeladniczego. 
 » cukiernik – zawód ten zapewnia pracę w zakładach produkujących wyroby 
cukiernicze: ciasta, torty, ciastka, lody, itp. Nauka kończy się egzaminem cze-
ladniczym.
 » kucharz – umożliwia absolwentom podjęcie pracy w małych zakładach  
gastronomicznych i sieciach fast-food na terenie całego kraju. Nauka kończy 
się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
 » pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – absolwent może podejmować 
pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, 
domy wycieczkowe, kwatery, kempingi, itp.). Nauka kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Kształcenie w powyższych zawodach 
obejmuje zajęcia teoretyczne, które 
odbywają się trzy razy w tygodniu oraz 
praktyki zawodowe realizowane u pra-
codawców na terenie Głowna, Strykowa  
i okolic (piekarnie, cukiernie, zakłady  
gastronomiczne, hotele) dwa razy  
w tygodniu. Uczniowie podczas odby-
wania praktyk w niektórych zakładach 
otrzymują wynagrodzenie przewidziane 
w umowie.

Oferujemy nowoczesną bazę dydaktyczną: m.in. pracownię informatyczną, eko-
pracownię oraz klasy wyposażone w tablice multimedialne. 
Uczestniczymy i odnosimy sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach spor-
towych. 
Zapewniamy fachową i życzliwą kadrę pedagogiczną, gwarantującą wysoki  
poziom nauczania. 
Jesteśmy szkołą bezpieczną (monitoring), w której panuje pełna zrozumienia  
i przyjazna atmosfera dla ucznia. W ramach realizowanej przez nas edukacji zdro-
wotnej bierzemy udział w zajęciach rekreacyjnych na basenie. 
Wymagane dokumenty:

 » skierowanie do szkoły zawodowej specjalnej wydawane jest przez Starostwo 
Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia,
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 » orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 » zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania wybranego 
zawodu oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (możliwość 
wykonania bezpłatnych badań oraz uzyskania zaświadczenia od lekarza me-
dycyny pracy), 
 » świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, 
 » karta zdrowia i karta  szczepień, 
 » jedno zdjęcie.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła ta przeznaczona jest dla mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. 
Nauka w szkole trwa 3 lata i w zależ- 
ności od specyficznych potrzeb i możli- 
wości ucznia, istnieje możliwość  
wydłużenia etapu nauczania o jeden 
rok. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów.  
Głównym celem pracy edukacyjno – 
wychowawczej jest przygotowanie 
młodzieży do pełnienia różnych ról 
społecznych oraz rozwijanie autono-
mii uczniów, tzn. wspieranie w osią-
ganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb  
i zaradności w życiu codziennym, a także przygotowanie ich do obowiązków  
i pracy w dorosłym życiu. 
Wymagane dokumenty:

 » skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy wydawane przez Starostwo 
Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6a na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia,
 » orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 » świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, 
 » karta zdrowia i karta  szczepień, 
 » jedno zdjęcie.

Nasze atuty:
 » nauka w małych zespołach klasowych,
 » zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne i wyrównawcze,
 » 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. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza

95-015 Głowno
ul. M. Kopernika 24/26
tel./fax 42 719 07 88
www.cebertowicz.com.pl
e-mail: szkola@cebertowicz.com.pl

 Drzwi otwarte: 26 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 – 15.00 

Jesteśmy szkołą mającą ponad 75-letnią tradycję kształcenia w zawodach,  jed-
ną z nielicznych szkół ponadpodsta-
wowych w regionie, która oprócz przy-
gotowania ogólnego daje możliwość 
zdobycia atrakcyjnego zawodu.
Posiadamy tytuł SZKOŁY Z KLASĄ,  
a nasi nauczyciele posiadają tytuły  
NAUCZYCIELI Z KLASĄ. 
Posiadamy też certyfikat BEZPIECZ- 
NEJ SZKOŁY.
Pracujemy na lekcjach metodami akty- 
wizującymi, pozwalającymi na rozwój  
osobowości ucznia, zdobywanie nowych  
umiejętności, wiadomości w sposób cie- 

kawy i niekonwencjonalny.

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 certy-
fikatami oraz płatne staże w ramach 
projektów unijnych
 » trzy centra multimedialne, nowa 
ekopracownia, doradztwo zawodowe
 » nowoczesne, bardzo dobrze wypo-
sażone pracownie komputerowe, 
wraz ze stanowiskami montażowy-
mi, przygotowanymi pod kątem eg-
zaminów potwierdzających kwalifi-
kacje w zawodzie,
 » oferta edukacyjna odpowiadająca zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy,
 » biblioteka z centrum multimedialnym, 
 » wyjazdy do teatrów, kin, ośrodków kultury i nauki,
 » 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. ho-
norowe krwiodawstwo, „Podziel się posiłkiem”, wspieranie przytuliska dla 
zwierząt, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”.
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W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy kształcenie w następujących kierunkach:

TECHNIKUM

4-letnie (absolwenci gimnazjów) oraz
5-letnie (absolwenci szkół podstawowych) w zawodach:

TECHNIK LOGISTYK – możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych:
K1 AU.22 – Obsługa magazynów,
K2 AU.32 – Organizacja transportu.
Absolwent szkoły będzie mógł pod-
jąć pracę w zakresie: 

 » magazynowania towarów i produktów, 
 » kompleksowej obsługi klienta, prze-
wozów samochodowych
 » zadań centrów logistycznych,
 » systemów informacyjnych wspoma-
gających produkcję,
 » gospodarki odpadami i materiałami 
transportu wewnętrznego

 
TECHNIK INFORMATYK – możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych:
K1 EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń pery-
feryjnych i sieci
K2 EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami inter-
netowymi i bazami danych. 
Absolwent szkoły będzie mógł podjąć pracę w zakresie: 

 » budowy i serwisowania komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 » konfigurowania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i oprogra-
mowania użytkowego,
 » tworzenia stron internetowych oraz grafiki,
 » posługiwania się pakietami programów biurowych,
 » projektowania i eksploatacji sieci lokalnych

  

TECHNIK MECHANIK – możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych:
K1 MG.17 – Montaż i obsługa maszyn 
i urządzeń,
K2 MG.44 – Organizacja i nadzoro-
wanie procesów produkcji maszyn  
i urządzeń.
Absolwent szkoły będzie mógł pod-
jąć pracę w zakresie: 

 » produkcji i usług głównie na stano-
wiskach średniego nadzoru technicz-
nego,

 » projektowania, wytwarzania i eksplo-
atacji maszyn oraz urządzeń mechanicznych,
 » wykonywania rysunków technicznych z możliwością użycia programów kom-
puterowych oraz ich wykorzystywania w swoim zawodzie.
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TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY – możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych:
K1 AU.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
K2 AU.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych. 

Jest zawodem szerokoprofilowym  
łączącym wiedzę ekonomiczną, orga-
nizacyjną , plastyczną, psychologiczną,  
a także lingwistyczną. Umożliwia  
absolwentom pozyskanie ciekawej 
pracy w szeroko rozumianej reklamie,  
która jest nieodłącznym elementem 
gospodarki rynkowej.
Nauka w technikum kończy się egza-
minem maturalnym oraz uzyskaniem  
dyplomu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe na podstawie świa-

dectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz 
odpowiedniego poziomu wykształcenia (świadectwo ukończenia technikum).

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA w zawodach:

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ – możliwość zdobycia kwalifika-
cji zawodowej:
MG.17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
Absolwent szkoły będzie mógł podjąć pracę w zakresie: 

 » montażu maszyn i urządzeń,
 » konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń.

KRAWIEC – możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowej:
AU.14 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Absolwent szkoły będzie mógł podjąć pracę w zakresie: 

 » stylizacji ubiorów,
 » konstrukcji i konfekcji odzieży,

SZKOŁA POLICEALNA

2-letnia w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI
W szkole działają koła zainteresowań, m.in. teatralne, filmowe, turystyczne, 
sportowe a także prowadzone są zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do  
egzaminów zewnętrznych.
Uczniowie szkoły brali udział w kilku dużych projektach współfinan- 
sowanych w ramach EFS, m.in.: „Dajmy szansę”, „Większa wiedza  
– lepsze jutro”, „Twój zawód – Twoja przyszłość”, „Lepszy zawód  
– lepszy start”, w ramach których odbywały się zajęcia przygotowujące  
do egzaminów zewnętrznych, kursy kwalifikacyjne, spotkania ze specjalistami  
w różnych zawodach oraz ciekawe wyjazdy. 
Obecnie realizowany jest projekt „Lepszy start w zawodowe jutro”, pozwalają-
cy rozwijać zainteresowania uczniów i zdobyć dodatkowe umiejętności pozwa-
lające odnaleźć się na rynku pracy. W ramach zajęć projektowych odbywają się 
kursy dające uprawnienia m.in. operatorów wózków widłowych, kurs operatora 
podestów ruchomych, operatorów obrabiarek numerycznych CNC, spawacza  
i inne. Jego realizacja rozpoczęła się od 1 września 2018 roku i trwać będzie 
do 31 grudnia 2020 r.
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Szkoła posiada architektoniczne udogodnienia dla osób niepełnospraw-
-nych (podjazdy).
Każdy uczeń, oprócz możliwości nauki, znajdzie ciekawe zajęcia dla siebie,  
będzie mógł rozwijać pasje i znajdzie grono przyjaciół.

Serdecznie zapraszamy do „CEBERTOWICZA”!

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Głownie 

95-015 Głowno
ul. Kościuszki 10
tel./fax. 719-07-67
e-mail: poradniagl@poczta.onet.pl
www.poradniapp-glowno.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głownie udziela pomocy 
uczniom,  rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę  
na terenie naszego 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”
 » terapię pedagogiczną, logopedyczną
 » 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:

 » „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 » „Program wzmacniania rodziny”
 » „Konstruktywna konfrontacja”
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Oddział Klasa A 

(politechniczna) 
Klasa B 

(prawniczo-teatralna) 
Klasa C 

(medyczno-turystyczna) 

 przedmioty z rozszerzonym programem nauczania 

I przedmiot matematyka język polski biologia 

II przedmiot informatyka lub język 
angielski 

WOS lub język angielski matematyka lub język 
angielski 

III przedmiot fizyka / chemia / historia / geografia 

Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo / przyroda 

Przedmioty uwzględnione w 
procesie rekrutacji 

Język polski, matematyka, 
informatyka, język obcy 

(na korzyść ucznia) 

Język polski, matematyka, 
historia lub wos (na 

korzyść ucznia), język obcy 
(na korzyść ucznia) 

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

 
 

Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, psycholodzy, psychoterapeuci,  
mediatorzy.

Zgłoszenia do Poradni można dokonać:
bezpośrednio w sekretariacie , telefonicznie (42 719-07-67) , na adres e-mail:  
poradniagl@poczta.onet.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Ozorkowie

ul. Traugutta 1
95-035 Ozorków
tel./fax.: 42 718 93 50
zsosekretariat@lo-ozorków.pl
www.lo-ozorkow.pl
www.facebook.pl/Liceum.Ozorkow

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stefana Żeromskiego

Drzwi Otwarte – 29 marca 2019 r. 
Cieszymy się opinią szkoły wielkich  
możliwości, ponieważ pomagamy  
naszym uczniom w realizacji ich 
pasji oraz planowaniu zawodowej  
przyszłości, mając do dyspozycji  
bogatą bazę dydaktyczną oraz 
niezawodną kadrę nauczycieli  
– egzaminatorów o wysokich kwa-
lifikacjach, dużym doświadczeniu,  
przyjaźnie nastawionych do uczniów.  
Wspieramy naszych uczniów w roz- 
wijaniu ich zdolności i zainteresowań  
poprzez organizację kół zaintereso-

wań jak również uczestnictwo w prelekcjach, wykładach czy warsztatach na 
Uniwersytecie Łódzkim czy Politechnice Łódzkiej. Wyposażamy uczniów w taki  
zasób wiedzy, aby mogli świadomie podjąć decyzję o kierunku studiów  
i z powodzeniem kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Wyróżnia-
my się efektywną  pracą, na co wskazują coroczne wysokie wyniki egzaminu  
maturalnego oraz bardzo duża liczba absolwentów na studiach dziennych. 

Absolwentom gimnazjów proponujemy:
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Oddział Klasa A 

(matematyczna) 
Klasa B 

(humanistyczna) 
Klasa C 

(biologiczna) 

 przedmioty z rozszerzonym programem nauczania 

I przedmiot matematyka język polski biologia 

II przedmiot fizyka wiedza o społeczeństwie matematyka  

III przedmiot język angielski historia lub język angielski chemia lub geografia 

Przedmiot uzupełniający zajęcia rozwijające 
kompetencje cyfrowe z 

programowaniem 

-- język angielski 
specjalistyczny 

Zajęcia kreatywne -
międzyoddziałowe 

koło logicznego myślenia 
koło kosmetologii 

koło „Think ahead to B2 First” 
koło teatralne 

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji 

Język polski, matematyka, 
fizyka, język obcy (na 

korzyść ucznia) 

Język polski, matematyka, 
historia lub wos (na korzyść 

ucznia) , język obcy (na 
korzyść ucznia) 

Język polski, matematyka, 
biologia, chemia  lub 
geografia (na korzyść 

ucznia) 

 
 

Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest język angielski. Uczniowie do- 
konują wyboru drugiego języka pomiędzy kontynuacją języka niemieckiego, 
a nauką od podstaw języka francuskiego. 
Absolwentom szkół podstawowych proponujemy:

Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest język angielski. Uczniowie do-
konują wyboru drugiego języka pomiędzy kontynuacją języka niemieckiego, 
a nauką od podstaw języka francuskiego. 
Klasy A pod patronatem naukowym Instytutu Informatyki Stosowanej  
Politechniki Łódzkiej
Jest to oferta skierowana do uczniów,  
którzy swoją przyszłość wiążą z przed- 
miotami ścisłymi, kreatywnych pasjo- 
natów techniki cyfrowej, planujących  
w przyszłości studia politechniczne 
(architektura, budownictwo, infor- 
matyka, mechanika i budowa maszyn,  
itp.) lub uniwersyteckie (matematyka,  
informatyka, ekonomia, ekonometria, 
finanse i rachunkowość, itp.).
Klasy B pod patronatem naukowym Instytutu Kultury Współczesnej  
Uniwersytetu Łódzkiego
Klasa utworzona z myślą o przyszłych studentach nauk humanistycznych  
i społecznych, pragnących lepiej zrozumieć specyfikę współczesnego świa-
ta. Klasa ta to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru,  
filmu, prawa, dziennikarstwa, filologii, filozofii oraz debat, dyskusji, sporów  
i polemik. Przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wszystkich  
kierunkach humanistycznych: filologicznych, lingwistycznych, dziennikarskich, 
kulturoznawczych, na studiach prawniczych, pedagogicznych, psychologicz-
nych, socjologicznych i politologicznych.
Klasy C pod patronatem naukowym Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Oferta dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Klasa przygotowuje 
do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: farmacja, dietetyka, ratownictwo 
medyczne, medycyna, stomatologia, weterynaria, fizjoterapia, biotechnologia, 
psychologia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja.
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Gwarantujemy:
 » rzetelne przygotowanie do egzami-
nu dojrzałości
 » wysoką zdawalność egzaminu ma-
turalnego
 » brak dwuzmianowości pracy szkoły
 » przedmioty rozszerzone wybrane 
przez ucznia
 » nowocześnie wyposażone sale lek-
cyjne 
 » zaplecze sportowe: salę gimnastyczną i salę fitness 
 » dobrze zaopatrzoną kawiarenkę szkolną
 » przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce

Współpracujemy z wyższymi uczelniami:
 » Uniwersytetem Łódzkim – patronat Instytutu Kultury Współczesnej
 » Politechniką Łódzką – patronat Wydziału Informatyki Stosowanej
 » Społeczną Akademią Nauk
 » uczestniczymy w programie Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń – świetny 
student”

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: 
• 100% zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w roku szkolnym 

2017/2018
• 11 miejsce wśród liceów i techników łódzkiej OKE z egzaminu maturalnego 

z matematyki na poziomie rozszerzonym
• wysokie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej dające szkole 24. miejsce 

na 123 szkoły województwa łódzkiego 
 » sportowe:
• 3. miejsce w  Polsce w piłce siat-

kowej chłopców
• wicemistrzostwo powiatu w Lice-

aliadzie
 » paramedyczne:
• mistrzostwo województwa łódz- 

kiego w Mistrzostwach Pierwszej  
Pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża

 » wychowawcze:
• certyfikat „Wiarygodna Szkoła”
• tytuł „ Bezpieczna Szkoła” w ramach konkursu „Bezpieczna szkoła-bezpiecz-

ny uczeń”
• tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy”
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Uczestniczymy w akcjach wolontaryjnych we współpracy:
 » ze schroniskiem dla zwierząt w Łęczycy
 » z organizatorem „Szlachetnej Paczki”
 » z Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę

oraz w innych akcjach prospołecznych, np.:
 » Bookcrossing
 » Honorowe Krwiodawstwo
 » Wigilia po Twardowsku
 » Konkurs Szopek Bożonarodzenio-
wych Ziemi Łódzkiej

 ŻEROM
 to:
 Żadnych porażek tylko
 Edukacyjne sukcesy i
 Rozwijanie pasji oraz zainteresowań.
 Optymistyczna przyszłość i najlepsze
 Miejsce dla Ciebie!

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH po gimnazjum 

Oddział - KLASA OGÓLNA
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

 » Język polski, język obcy, geografia / wos
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

 » Rozmowa kwalifikacyjna

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Ozorkowie
ul. Słowackiego 2
95-035 Ozorków
tel. 42 718 93 52;  fax. 42 279 49 36
sekretariat@zsz-ozorkow.org
www.zsz-ozorkow.org

Atuty szkoły:
 » Zmodernizowany budynek szkoły z nowoczesnym wielofunkcyjnym boiskiem 
 » Bezpłatne wyjazdy na praktyki zagraniczne dla uczniów,  realizowane w ramach 
programu ERASMUS +
 » Nowoczesna EKO – PRACOWNIA, pozwalająca lepiej realizować program  
nauczania przedmiotów ogólnokształcących
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 » Płatne praktyki zawodowe dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie 
technik informatyk, wzbogacone o dodatkowe kursy komputerowe z zakresu 
obsługi różnych programów komputerowych 
 » Stosowanie w nauczaniu, rekomendowanej przez Komisję Europejską, meto-
dologii CLILL 
 » Nowoczesne wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w zawodzie 
mechanik
 » Nowoczesne pracownie komputerowe wraz ze stanowiskami montażowymi
 » Uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa - doposażenie 
biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze
 » Prowadzenie działalności charytatywnej poprzez Szkolny Klub Wolontariusza.

W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy kształcenie w następujących kierunkach:

I. TECHNIKUM w zawodzie technik ekonomista

Technik ekonomista to specjalista w zakresie planowania i prowadzenia  
działalności gospodarczej, analizy statystycznej, obsługi nowoczesnych  
programów finansowo-księgowych, rozliczania wynagrodzeń i podatków oraz 
prowadzenia rachunkowości. 

Klasa I TE (5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej) 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce administracyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej 
jednostek administracyjnych

Klasa I TE (4-letnie dla absolwentów gimnazjum) 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości

II. TECHNIKUM w zawodzie technik informatyk 

Technik informatyk to specjalista w zakresie montowania, naprawy i eksploatacji  
komputerów, projektowania i kompleksowego zarządzania sieciami kompute-
rowymi oraz tworzenia stron www i baz danych. 

Klasa I TI (5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej) 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń  
peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych

Klasa I TI (4-letnie dla absolwentów gimnazjum) 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i zarządzanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 
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III. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(3 - letnia dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej) w zawodach: 
 » mechanik pojazdów samochodowych
 » cukiernik
 » sprzedawca
 » piekarz
 » stolarz

Dlaczego warto rozpocząć naukę w branżowej szkole I stopnia?
 » zdobycie praktyki i doświadczenia zawodowego
 » szansa na szybkie usamodzielnienie się
 » możliwość wcześniejszego rozpoczęcia kariery zawodowej 
 » możliwość szybkiego rozwoju zawodowego 
 » możliwość szybkiego przekwalifikowania zgodnie z potrzebami lokalnego 
rynku pracy (zawodowe kursy kwalifikacyjne)
 » gwarancja zatrudnienia odpowiadającego na potrzeby rynku pracy
 » przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy
 » uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE
 » możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia

 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Ozorkowie

ul. Kościuszki 27
95 -035 Ozorków
tel/fax. 042 718 93 51
e-mail: zssozorkow@poczta.onet.pl
www. new.zss-ozorkow.pl/

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
o specjalności pracownik gospodarstwa domowego. 

Głównym celem pracy edukacyjno-wychowawczej jest przygotowanie młodzieży  
niepełnosprawnej intelektualnie do pełnienia określonych ról społecznych, roz-
wijania autonomii uczniów  poprzez 
wspieranie ich rozwoju, niezależności, 
samodzielności i zaradności w życiu co-
dziennym, we własnym gospodarstwie 
domowym.
Nauka w szkole trwa trzy lata, ale  
w zależności od indywidualnych  
potrzeb i możliwości edukacyjnych 
ucznia istnieje możliwość wydłużenia 
nauki o 1 rok. Liczba uczniów w oddziale   
tej szkoły wynosi od 6 do 8.
Do szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi z terenu miasta i gminy Ozorków oraz gminy Parzęczew.
Placówka oferuje nowoczesną bazę dydaktyczną: 

 » nową ekopracownię
 » klasy wyposażone w tablice multimedialne
 » pracownię informatyczną 
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 » w pełni wyposażoną pracownię gos- 
podarstwa domowego 
 » salę polisensoryczną i rehabilitacyjną
 » zajęcia na basenie, 
 » dogoterapię 
 » posiłek w szkolnej stołówce
 » zajęcia rewalidacji indywidualnej  ze  
specjalistami: psychologiem, logope-
dą,  pedagogiem, rehabilitantem
 » udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo
 » udział w programach finansowanych ze środków zewnętrznych
 » szkolny bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest: 
 » posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego, 
 » świadectwa ukończenia gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej
 » skierowanie Starosty Powiatu Zgierskiego, wydane na wniosek rodzica/praw-
nego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.

Zapewniamy fachową i życzliwą kadrę pedagogiczną, gwarantującą wysoki  
poziom nauczania. Jesteśmy szkołą bezpieczną (monitoring), w której panuje 
pełna zrozumienia i przyjazna uczniowi atmosfera. 
Zapraszamy!

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Ozorkowie
95 - 035 Ozorków
ul. Romualda Traugutta 1
fax/tel. 42 718-93-54
tel. 730 510 220
e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl
www.poradniaozorkow.pl

Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi:
 » 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 indywidu- 
   alnych porad;

 » pomagają w wyborze dalszej drogi  
   kształcenia, wyborze zawodu;

 » prowadzą mediacje i negocjacje, inter- 
   weniują w sytuacjach kryzysowych

 » organizują szkolenia dla nauczycieli  
  i rodziców na terenie poradni oraz  
  w placówkach oświatowych (warsz- 
   taty, 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.
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Pomoc udzielana przez poradnię jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.
Ze specjalistycznej pomocy mogą skorzystać: 

 » dzieci i młodzież niepełnosprawna, w tym dzieci niewidome i słabowidzące; 
 » niesłyszące i słabosłyszące; 
 » autystyczne; 
 » dzieci z wadami wymowy;
 » dzieci zdolne; 
 » uczniowie, którzy mają problemy z nauką; 
 » młodzież poszukująca porad i informacji w sprawie wyboru szkoły i zawodu; 
 » młodzież z problemami osobistymi. 

Wydajemy orzeczenia:
 » o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

• niesłyszenie i słabosłyszenie;
• niewidzenie i słabowidzenie;
• niepełnosprawność ruchową, w tym afazję; 
• niepełnosprawność intelektualną w każdym ze stopni; 
• autyzm, w tym z zespołem Aspergera;
• niedostosowanie społeczne.
 » orzeczenia o  potrzebie indywidualnego nauczania;
 » opinie o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju.

Specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w poradni udzielają:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, surdopedagog (dzieci z uszkodzonym 
słuchem), tyflopedagog (dzieci z uszkodzonym wzrokiem).
Termin wizyty można ustalić telefonicznie.
Do naszej placówki zapraszamy:
poniedziałek – czwartek w godz. od 8.00 – 18.00
piątek w godz. 8.00 – 16.00
Sekretariat placówki przyjmuje zgłoszenia oraz udziela szczegółowych  
informacji codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Stanisława Staszica w Zgierzu

95-100 Zgierz
ul. 3 Maja 41
tel./fax 42 719-08-04
e-mail: sekr@staszic.zgierz.pl
www.staszic.zgierz.pl   
https://www.facebook.com/StaszicZgierz/

STASZIC w Zgierzu istnieje już 121 lat. 
Jesteśmy jedną z najstarszych szkół 
średnich w województwie łódzkim. 

Otrzymaliśmy tytuł honorowy 
ZASŁUŻONY DLA MIASTA ZGIERZA.

Jesteśmy szkołą nowoczesną,  
ceniącą tradycję, przyjazną  

i bezpieczną.
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Wybór należy do Ciebie, więc wybierz STASZICA!

Oferta programowa ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu
w roku szkolnym 2019/2020:

Dla uczniów po gimnazjum:

Dla uczniów po szkole podstawowej:

Nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego 
przebiega na zróżnicowanych poziomach, zależnych od umiejętności uczniów.

Szkoła to konieczność 
– STASZIC to wybór!

Sukcesy i osiągnięcia STASZICA:
 » nasi absolwenci osiągają wysokie  

   wyniki na egzaminach maturalnych
 » nasi uczniowie to laureaci oraz fina- 

   liści konkursów i olimpiad
 » nasi uczniowie to stypendyści progra- 

   mów „Nasz Prymus” oraz  „Nasz Talent”
 » posiadamy tytuł SZKOŁY Z KLASĄ
 » posiadamy certyfikat programu  

   SZKOŁA BEZ PRZEMOCY I NARKOTYKÓW
 » zdobywamy trofea sportowe w  Licealiadzie Powiatu Zgierskiego oraz  
Mistrzostwach Województwa w Piłce Ręcznej Dziewcząt

Dotychczasowe projekty i programy edukacyjne STASZICA:
 » „E-matura” z matematyki
 » „O tym nie można zapomnieć…”
 » „Wirtualna szkoła – dostępna szkoła”
 » „Ekoszkoła – ekopowiat”
 » „Bezpieczna szkoła – bezpieczny    
 uczeń” 
 » „EuroWeek – Szkoła Liderów”
 » “Lekcje z ZUS” nauczania przedsię- 
 biorczości

 
 

Pierwsze 
rozszerzenie 

Drugie 
rozszerzenie 

(do wyboru jedno  
z poniższych) 

Trzecie 
rozszerzenie 

(do wyboru jedno  
z poniższych) 

Języki obce: pierwszy/ 
drugi 

(do wyboru) 

Przedmioty uwzględniane          
w procesie rekrutacji 

1a j. polski geografia 
historia 
biologia 

WOS 
chemia 
fizyka 

j. ang. lub 
j. niem. 

j. niem./ 
j.ang./ 

j. franc./ 
j. hiszp. 

j. polski, matematyka, 
geografia/ 

historia/biologia 
WOS/chemia/fizyka 

1b matematyka 

1c j. angielski 
 
 

 
 

Jesteśmy   szkołą   nowoczesną,   ceniącą   tradycję,  przyjazną   i   bezpieczną. 
 
 

Wybór należy do Ciebie, więc wybierz STASZICA! 
 
 

Oferta programowa ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu w roku szkolnym 2019/2020:  
 

Dla uczniów po gimnazjum: 
 
 

Pierwsze 
rozszerzenie 

Drugie 
rozszerzenie 

(do wyboru jedno  
z poniższych) 

Trzecie 
rozszerzenie 

(do wyboru jedno  
z poniższych) 

Języki obce: pierwszy/ 
drugi 

(do wyboru) 

Przedmioty uwzględniane          
w procesie rekrutacji 

1a j. polski geografia 
historia 
biologia 

WOS 
chemia 
fizyka 

j. ang. lub 
j. niem. 

j. niem./ 
j.ang./ 

j. franc./ 
j. hiszp. 

j. polski, matematyka, 
geografia/ 

historia/biologia 
WOS/chemia/fizyka 

1b matematyka 

1c j. angielski 
 
Dla uczniów po szkole podstawowej: 
 
 Pierwsze 

rozszerzenie Drugie rozszerzenie Trzecie rozszerzenie Języki obce: pierwszy/ drugi 
Przedmioty 

uwzględniane  
w procesie rekrutacji 

1a j. polski historia WOS j. ang. 
 

 lub 
 

j. niem. 

j. niem./ 
 

j. ang./ 
 

j. fran./ 
 

j. hiszp. 

j. polski, matematyka, 
historia, WOS 

1b matematyka geografia j. angielski j. polski, matematyka, 
geografia, j. angielski 

1c biologia chemia matematyka j. polski, matematyka, 
biologia,  chemia 

 
Nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego,  francuskiego i hiszpańskiego przebiega na zróżnicowanych 
poziomach,  zależnych od umiejętności uczniów. 
          
 
 
 

Przyjdź – zobacz – zdecyduj! 
 

Pomożemy Ci spełnić marzenia!   
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 » „Nie peniaj! Zmieniaj! Weź sprawy w swoje ręce” 
 » „Postaw na zdrowie” – promocja zdrowego i aktywnego trybu życia
 » „Poznać, doświadczyć, zrozumieć…”
 » „Jesteśmy jak jedna wioska plemienna”
 » Festiwal Dobrych Pomysłów na Integrację “Różnimy się pięknie”
 » “Dzień Irlandzki”

STASZIC gwarantuje:
 » wysoki poziom nauczania
 » rzetelne przygotowanie do egzaminu 
maturalnego
 » mało liczne klasy i indywidualizację 
podejścia do ucznia
 » możliwość rozwijania umiejętności  
i zainteresowań uczniów
 » profesjonalną i doświadczoną kadrę 
pedagogów
 » nauczycieli  egzaminatorów OKE
 » wsparcie szkolnego pedagoga
 » bardzo dobre warunki dydaktyczno-
-wychowawcze
 » klasy pod patronatem uczelni i instytucji kultury
 » wspieranie rodziców w pracy wychowawczej
 » przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

STASZIC zapewnia:
 » dobrze wyposażone i nowoczesne pracownie przedmiotowe
 » pracownie komputerowe
 » sale gimnastyczne 
 » centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 » szkolną sieć WIFI
 » dziennik elektroniczny LIBRUS
 » tematyczne zajęcia pozalekcyjne (rozwijające i wyrównawcze)
 » przygotowanie do szkolnych i pozaszkolnych konkursów, wycieczki i obozy 
przedmiotowe

Partnerzy STASZICA:

STASZIC uczestniczy w akcjach prospołecznych:
 » upowszechnianie wolontariatu- zajęcia w ramach współpracy z Fundacją  
FERSO w Łodzi
 » Wolontariat „Dasz radę z przyjacielem”
 » Maraton Pisania Listów – Amnesty International
 » Szlachetna Paczka
 » Honorowe Krwiodawstwo 
 » Badania dla dawców szpiku kostnego
 » „Wygraj z HIV”
 » „Dary Nadziei” kwesta na rzecz Stowarzyszenia  Hospicjum  im. Jana Pawła II 
w Zgierzu
 » współpraca z Fundacją Wsparcia Psychospołecznego
 » coroczna kwesta w ramach Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
 » Narodowe Czytanie
 » Bookcrossing



Informator na rok szkolny 2019/202032

STASZIC zapewnia świetną atmosferę oraz fantastyczną integrację uczniów 
dzięki organizowanym imprezom:

 » Konkurs „Staszic Kuźnią Młodych Talen- 
tów”
 » otrzęsiny klas pierwszych
 » mikołajkowy szkolny turniej piłki siat-
kowej i nożnej 
 » szkolny dzień sportu
 » studniówka
 » ostatki
 » walentynki
 » szkolny międzylekcyjny turniej  
w piłkę nożną 
 » obchody rocznic narodowych i świąt

Jesteśmy szkołą nowoczesną, ceniącą tradycję, przyjazną i bezpieczną.

Przyjdź – zobacz – zdecyduj!

Pomożemy Ci spełnić marzenia!

ZGIERSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Zgierzu

95-100 Zgierz
pl. Jana Kilińskiego 8 
tel/fax  42 719-08-66
www.zgierz.edu.pl
sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę:
 » Klasy w szkole objęte są patronatem 
liczących się na rynku pracy firm bran-
żowych.
 » Firmy oferują stypendia dla najlep-
szych uczniów.
 » Odbywają się szkolenia i wycieczki 
zawodowe.
 » Dbamy o wdrażanie innowacji technologicznych w ramach szkoleń.
 » Umożliwiamy uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów w kategorii C+E 
oraz świadectw  kwalifikacyjnych pozwalających na transport w całej Europie.
 » Młodzież uczy się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. 
 » Praktyki odbywają się w firmach patronackich, które dają możliwość później-
szego zatrudnienia.
 » Młodzież klas trzecich technikum będzie miała możliwość odbycia praktyk 
zawodowych w Grecji.
 » Absolwenci naszej szkoły zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje  

 
  

  
 
 
 

  
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. 
•  Umożliwiamy uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów w kategorii C+E oraz świadectw  

kwalifikacyjnych pozwalających na transport w całej Europie. 
•  Młodzież uczy się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.  
•  Praktyki odbywają się w firmach patronackich, które dają możliwość późniejszego zatrudnienia. 
•  Młodzież klas trzecich 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 uczestniczenia w licznych konkursach oraz zawodach sportowych, 
       w których odnoszą znaczące sukcesy. 

 
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
TECHNIKUM 
Nauka w technikum trwa cztery lata - po gimnazjum 
Nauka w technikum trwa pięć lat – po szkole podstawowej 
W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie 
technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu, podjęcie nauki na dowolnie 
wybranym kierunku studiów.  
Kształcimy w zawodach: 
 

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

 
 

       Z - Zatrudnienie 
   Z - Zawód 

S - Sukces 
                       P - Profesjonalizm 
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zawodowe na poziomie  wyższym niż średnia wyników w województwie 
łódzkim
 » Od 2010r. realizujemy ogólnopolski program edukacyjny Państwowej Inspekcji 
Pracy „Kultura bezpieczeństwa”.
 » Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych konkursach oraz zawo-
dach sportowych, w których odnoszą znaczące sukcesy.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

TECHNIKUM

 » Nauka w technikum trwa cztery lata - po gimnazjum
 » Nauka w technikum trwa pięć lat - po szkole podstawowej
 » W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifi-
kacje w zawodzie. Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egza-
minu maturalnego i po jego zdaniu, podjęcie nauki na dowolnie wybranym 
kierunku studiów. 

Kształcimy w zawodach:

TECHNIK BUDOWNICTWA – klasa pod patronatem firmy „ENGIE” (propozy-
cja skierowana dla uczniów po gimnazjum)

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
 » Montaż konstrukcji budowlanych
 » Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

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

 » szkoleniach odbywających się na te-
renie 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 
otrzymuje najbardziej aktualną wiedzę 

o produktach i technologii budowlanej. W zabawie, której treścią jest pasja  
i wiedza o budownictwie, uczniowie mogą zyskać nagrody finansowe. Nasza 
młodzież osiąga znaczące sukcesy w tej rywalizacji.

W 2012r. klasy w zawodzie technik budownictwa zostały objęte programem  
Akademia Murowania realizowanym przez firmę Xella Polska.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach 
prefabrykatów, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych. 
Po spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane może uzyskać 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Dotyczy to wznoszenia 
budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 
Można również, wykorzystując własną przedsiębiorczość podjąć działalność 
gospodarczą. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnie-
nie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są uważani za bardzo  
cenionych i poszukiwanych fachowców. 
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TECHNIK ELEKTRYK - klasa po patronatem firmy ABB 
(propozycja skierowana dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej)
Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 » Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 » Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

W celu umożliwienia uczniom poszerzania kwalifikacji zawodowych szkoła współ-
pracuje z następującymi instytucjami:

 » Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. W 2011r. klasy w zawodzie technik 
elektryk zostały objęte patronatem przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elek-
tryków 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 eks-
ploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowisku eksploatacji.
Absolwenci znajdują zatrudnienie we 
wszystkich współcześnie działających 
firmach i zakładach produkcyjnych. 
Można również otworzyć własną fir-
mę świadczącą usługi w projektowa-
niu i montowaniu nowych instalacji 
elektrycznych oraz usuwaniu ewentu-
alnych awarii.

TECHNIK INFORMATYK - klasa pod patronatem „GENERALI - iT” (propozycja 
skierowana dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej)

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:
 » Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyj-
nych i lokalnych sieci komputerowych
 » Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz ba-
zami danych

Kwalifikacje w zawodzie technik infor- 
matyk stwarzają duże możliwości 
podjęcia pracy. Mogą to być firmy sto-
sujące różnorodne oprogramowanie,  
produkujące sprzęt, oprogramowanie,  
czy firmy świadczące usługi serwisowe.  
Można również podnosić swoje kwali-
fikacje poprzez różnorodne kursy i uzys- 
kiwać certyfikaty renomowanych firm, 
a to z kolei zwiększa szanse na znalezie- 
nie 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: GENERALI – iT, EURON, SKOMUR 
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TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ -  
klasa pod patronatem firmy „ENGIE” (propozycja skierowana dla uczniów 
po gimnazjum i szkole podstawowej)
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  
wykorzystującej konwencjonalne 
źródła energii na odnawialne źródła 
energii.
Sektorem gospodarki, który w najbliż-
szych latach stworzy najwięcej miejsc 
pracy będzie energetyka, zwłaszcza  
w obszarze odnawialnych źródeł energii.  
Wprowadzanie nowych technologii, 
produkcji i usług w tym zakresie bę-
dzie wymagało wykwalifikowanych 
fachowców. 
W celu umożliwienia uczniom poszerzania kwalifikacji zawodowych szkoła 
współpracuje z następującymi instytucjami:

 » Zakładami i firmami z branży Odnawialnych Źródeł Energii: ENGIE,ASPOL FV 
Sp.z o.o. w Łodzi,  FALKOPIA Sp.z o.o. w Zgierzu, TYTAN Odnawialne Źródła 
Energii w Zgierzu, FAKRO Sp. z o.o. w Nowym Sączu, REMS, ROTHENBERG, 
JOHN GUEST, DEFRO,  
 » Politechniką Łódzką – Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki  
i Automatyki

Uczniowie mają możliwość uzyskania w klasie czwartej kwalifikacji „E” do 1kV, 
uprawniającej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na sta-
nowisku eksploatacji. 
Możliwości zatrudnienia absolwenta występują w: szeroko rozumianej ener-
getyce; przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją  
i naprawami urządzeń umożliwiających uzyskiwanie energii odnawialnej;  
własnej działalności gospodarczej w branży energetyki odnawialnej; firmach  
instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie zwią-
zanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, 
energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, 
technologią wodorową; przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa 
i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

TECHNIK FRYZJER – klasa pod patronatem firmy „Alfaparf Milano (propozycja 
skierowana dla uczniów po gimna-
zjum i szkole podstawowej)
Uczeń uzyskuje następujące kwalifi-
kacje w zawodzie:

 » Wykonywanie usług fryzjerskich, 
 » Projektowanie i wykonywanie fryzur 

Technik usług fryzjerskich, zwany  
teraz coraz częściej stylistą fryzur jest 
osobą, która zawodowo zajmuje się 
układaniem fryzur zgodnie z życze-
niem klienta. 
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Fryzjerstwo to zawód bardzo zróżnicowany ze względu na odbiorców (damskie, 
męskie, dziecięce) i charakter usługi (w praktyce spotkać można fryzjera teatral-
nego i filmowego czy fryzjera-perukarza).
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwen-
towi podjęcie pracy między innymi w zakładach fryzjerskich, perukarniach,  
w teatrach i na planach filmowych, przy pokazach mody, mogą prowadzić samo-
dzielną działalność gospodarczą branży fryzjersko-kosmetycznej we własnych 
salonach lub w domach klientów.

TECHNIK LOGISTYK – klasa pod patronatem firmy „ZŁOTNICKI” (propozycja 
skierowana dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej)
Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 » Obsługa magazynów
 » Organizacja transportu

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Technik logistyk zajmuje  
się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemiesz-

czania towarów od producenta do 
konsumenta oraz wykorzystaniem 
informacji płynących z rynku w celu 
optymalizacji korzyści wynikających 
z wymiany towarowej dla wszystkich 
uczestników tej wymiany. Do podsta-
wowych zadań należy również wybór 
procedury zakupów oraz wybór do-
stawców i towarów. Technik logistyk 
analizuje stan zakupów i nimi zarzą-
dza, obsługuje zamówienia i organi-

zuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Powinien 
posiadać umiejętności menedżerskie: 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 firmy na rynku. Dba  
o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dys-
trybucji, przepływ towarów, usług i informacji. 
Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlo-
wych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia  
i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować 
także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania 
zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum 

TECHNIK ELEKTROMOBILNOŚCI – klasa pod patronatem firm „Enika” i „Engie” 
(propozycja skierowana dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej) 
Jedyny kierunek w Polsce!  
 Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 » Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycz-
nych
 » Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi  
i bazami danych

Technik elektrombilności to innowacyjne połączenie informatyka z elektrykiem. 
Nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Zapotrze-
bowanie na pracowników w nowej branży związane jest ze zwiększającą się  
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produkcją autobusów elektrycznych w Polsce oraz obsługą samochodów elek-
trycznych i stacji ładowania.

TECHNIK PROGRAMISTA -  klasa pod patronatem „GENERALI - iT”  
(propozycja skierowana dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej)

NOWY KIERUNEK !!!
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 zapotrzebowa-
nie  na rynku pracy. Uczniowie, którzy 
podejmą naukę na nowym kierunku, 
zdobędą wiedzę teoretyczną i umie-
jętności praktyczne z kwalifikacji za-
wodowych w zakresie projektowania 
baz danych i stron internetowych oraz 
programowania i testowania aplikacji. 
Będą uczyć się programowania w po-
pularnych obecnie językach np.: C++, 
Java, JavaScript, PHP, a także znajomo-
ści innych języków: SQL (przydatnego 
do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CMS (wyko-
rzystywanych do tworzenia stron internetowych) oraz mobilnych aplikacjach 
iOS lub Android. Innowacją na tym kierunku będzie konstruowanie oraz 
programowanie robotów.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE -  
klasa pod patronatem firmy „ENGIE” ( propozycja skierowana do uczniów 
po szkole podstawowej)
Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

 » Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 » Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych 
w budownictwie

Uczeń po skończonym technikum będzie  
przygotowany do wykonywania zadań  
zawodowych takich jak: montowanie  
systemów suchej zabudowy, wykony-
wanie robót malarskich, tapeciarskich,  
posadzkarskich i okładzinowych oraz  
do m.in. organizowania i kontrolowania  
robót związanych z zagospodarowa- 
niem terenu budowy, organizowaniem  
i kontrolowaniem robót wykończe-
niowych prowadzonych w obiektach  
budowlanych, sporządzaniem kosz-
torysów robót wykończeniowych 
w budownictwie. Szkoła zapewnia  
pomieszczenia dydaktyczne z wyposa-
żeniem odpowiadającym technologii  
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i technice stosowanej w zawodzie, aby uczeń po skończeniu szkoły był wysoko 
wyspecjalizowanym pracownikiem na rynku pracy.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(propozycja skierowana dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej)

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata.
Kształcimy w zawodach:

Mechanik pojazdów samochodowych
Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają  
na podstawie podpisanej umowy o pra- 
cę w celu przygotowania zawodowego 
w zakładach pracy zrzeszonych w Cechu 
Rzemiosł Różnych. 
W klasie trzeciej młodzież odbywa kurs  
nauki jazdy samochodem osobowym  
(finansowany przez szkołę) przygoto- 
wujący do egzaminu na prawo jazdy 
kat. B. 
Uczeń uzyskuje następujące kwalifi-
kacje w zawodzie:

 » Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanicy pojazdów samochodowych zatrudniani są w: warsztatach napraw-
czych, stacjach obsługowo-naprawczych, serwisowych warsztatach samocho-
dowych, zakładach produkujących pojazdy i ich zespoły.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Poza kształceniem ogólnokształcącym młodzież zdobywa wiedzę zawodową 
teoretyczną 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 branżowej szkole uczniowie mają możliwość  
udziału w:

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

W 2012r. klasy w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie zostały objęte programem Akademia Murowania realizowanym 
przez firmę Xella Polska.

Absolwent branżowej szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w przedsiębiorstwach 
budowlanych na stanowiskach prac: stolarskich, szklarskich, malarskich, tape- 
ciarskich, tynkarskich, posadzkarskich i glazurniczych. Obecnie brakuje w kraju  
pracowników w branży robót wykończeniowych w budownictwie, a więc  
absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani na rynku pracy.
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  w systemie dualnym

Uczniowie mogą kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie, np.: kucharz,  
fryzjer, piekarz, cukiernik, lakiernik, blacharz samochodowy, murarz–tynkarz, 
wędliniarz, krawiec oraz innych o trzyletnim cyklu kształcenia. 
Warunkiem kształcenia w szkole jest podpisana umowa o pracę z pracodawcą,  
który zapewni odbywanie zajęć praktycznych na terenie swojego zakładu. 
Poza zajęciami praktycznymi realizowanymi u pracodawcy, w szkole uczeń  
odbywa kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast 
kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (odpowiednich 
dla zawodu) odbywa się w formie kursów w ośrodkach dokształcania zawodo-
wego. Kursy finansowane i organizowane są przez szkołę.
W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje zawodowe. 
Obecnie brakuje na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników w różnych zawo-
dach. Absolwent branżowej szkoły z kwalifikacjami zawodowymi może łatwo zna-
leźć pracę. Istnieje także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  
 
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

95-100 Zgierz
ul. Długa 89/91
tel. 715- 07-44, fax. 715-07-34
www.ekonomik.miasto.zgierz.pl
e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl
Dyrektor: mgr Liliana Lipińska

Wieloletnia tradycja oraz nowoczesne kierunki kształcenia to nasze atuty

Szkoła posiada certyfikaty:
 » Szkoła Przedsiębiorczości
 » Sieć Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego
 » Aktywne przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole
 » Szkoła przyjazna środowisku

Szkoła realizuje projekty unijne:
 » Projekt Eko - Smaki Cezaka
 » Projekty w ramach programu Erasmus + staże zagraniczne w Irlandii i Hiszpanii
 » Projekt „Z Cezakiem w zawodową przygodę”
 » Projekt „Pewny start na rynku pracy - szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów 
szkół zawodowych w powiecie zgierskim” 

TECHNIKUM  w zawodzie technik ekonomista

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorod-
nych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absol-
wentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na 
wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają 
umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we 
współczesnych przedsiębiorstwach. 



Informator na rok szkolny 2019/202040

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być 
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 » planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 » obliczania podatków;
 » prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 » prowadzenia rachunkowości;
 » wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą.

TECHNIKUM w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicz- 
nych jest przygotowany do wykony- 
wania różnych zadań zawodowych  
zarówno dotyczących planowania  
produkcji, jak i świadczenia usług żywie- 
niowych konsumentom. 
Pracę w gastronomii jest stosunkowo  
łatwo znaleźć. Ciągle dostępne są oferty  
pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba  
będąca z wykształcenia technikiem  
żywienia i usług gastronomicznych 
może podjąć pracę w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach wcza-
sowych i hotelach, a także prowadzić własną firmę.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastrono-
micznych powinien być przygotowany do wykonywania 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.

TECHNIKUM w zawodzie technik handlowiec

Handel należy do  rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Współczesny  
rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa 
handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności 
przyczynią się do rozwoju firmy. 
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec  mogą pra-
cować na stanowiskach:
merchandiser, referent ds. zaopatrzenia, sprzedaży oraz ds. obsługi klienta, akwi- 
zytor, specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży oraz ds. obsługi klienta, kierownik 
działu handlowego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przy-
gotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 » organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania 
towarów do sprzedaży; 
 » wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji 
kupna i sprzedaży; 
 » prowadzenia działań reklamowych i marketingowych; 
 » organizowania i prowadzenia działalności handlowej; 
 » zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa. 
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TECHNIKUM w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Poligrafia oraz rynek szeroko rozumia- 
nych projektów multimedialnych prze- 
znaczonych do publikowania w Internecie  
i innych mediach, to bardzo prężnie  
rozwijająca się gałąź przemysłowa i usłu- 
gowa. 
Technik cyfrowych procesów gra-
ficznych jest obecny niemal w każdej 
agencji reklamowej, we wszystkich 
firmach wydawniczych oraz drukar-
niach cyfrowych. Od jego umiejętności  

zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych  
oraz książek.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficz- 
nych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań  
zawodowych: 

 » przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 » obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 » projektowania 3D;
 » prowadzenia procesów drukowania 3D

TECHNIKUM w zawodzie technik obsługi turystycznej

Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wska-
zują na dynamiczny rozwój branży  
turystycznej jako sektora gospodarki 
oraz wzrost udziału turystyki w zatrud-
nieniu. 
Technik obsługi turystycznej zatrud-
nienie może znaleźć w biurach podróży, 
jednostkach obsługi ruchu turystycz-
nego, placówkach informacji tury-
stycznej, administracji rządowej i sa-
morządowej, obiektach noclegowych, 
biurach organizatorów kongresów  
i konferencji.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powi-
nien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 » organizowania działalności turystycznej;
 » organizowania imprez i usług turystycznych;
 » obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 » rozliczania imprez i usług turystycznych.

TECHNIKUM w zawodzie technik hotelarstwa

Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony  budynek, ale 
przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć 
gościom personel hotelowy. 
Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje 
usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świad-
czone są usługi hotelarskie.
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Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przy-
gotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 » prowadzenia działalności promocyj- 
   nej oraz sprzedaż usług hotelarskich; 
   rezerwowania usług hotelarskich;

 » wykonywania prac związanych z ob- 
   sługą gości w recepcji;

 » przygotowywania jednostek miesz- 
   kalnych do przyjęcia gości;

 » przygotowywania i podawania śnia- 
  dań w obiekcie świadczącym usługi 
   hotelarskie;

 » przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

TECHNIKUM w zawodzie technik organizacji reklamy 

NOWOŚĆ – oferta dla absolwentów szkół podstawowych

Technik organizacji reklamy to zawód szeroko profilowany, który łączy w sobie  
wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz infor-
matyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie  
ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elemen-
tem gospodarki rynkowej. 
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest 
przygotowanie 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 podejmo-
waniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych;
 » promowania oferowanych usługi reklamowych;
 » gromadzeniu informacji o firmach konkurencyjnych; 
 » koordynowania projektów promocyjnych różnych instytucji i firm oraz wyko-
nywania projektów graficznych.

TECHNIKUM w zawodzie technik fotografii i multimediów

NOWOŚĆ – oferta dla absolwentów szkół podstawowych

Fotografia  i multimedia są wykorzystywane niemal we wszystkich obszarach  
działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi  
się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfro- 
wej. Powszechna dostępność, sprzętu elektronicznego do rejestracji mate- 
riałów cyfrowych, przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych  
z przetwarzaniem danych i ich prezentacji w formie folderów, fotoksiążek, oraz 
filmów, jak i publikacji w Internecie.
Technik fotografii i multimediów to zawód dla osób, które fascynuje fotogra- 
fia i grafika 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 
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 » technik tworzenia i obróbki grafiki komputerowej, wideofilmowania i two-
rzenia publikacji.
 » organizowania planu zdjęciowego i posługiwania się sprzętem fotograficznym
 » przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych
 » wykonania i publikowania projektów multimedialnych

W trakcie nauki w technikum uczniowie mają możliwość uzyskania świa-
dectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu szkoły  
i otrzymaniu świadectwa potwierdzającego zdobycie wszystkich kwalifikacji 
dla danego zawodu uczeń uzyskuje tytuł technika.
Absolwent technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego, co stwarza  
mu możliwość podjęcia nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA INTEGRACYJNA
Klasa przeznaczona dla uczniów o niesprecyzowanych w pełni zainteresowa-
niach. Stwarza ona możliwości pełnej integracji młodzieży niepełnosprawnej  
z rówieśnikami, w której będzie zapewniona stała pomoc psychologiczno-peda- 
gogiczna. 

 » 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. 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w zawodzie kucharz

Gastronomia, w obszarze której pracuje  
kucharz, jest branżą usługową. Miejscem 
pracy kucharza najczęściej są zakłady  
gastronomiczne typu otwartego i zam- 
kniętego, w tym restauracje hotelowe  
i gastronomia sieciowa oraz firmy cate- 
ringowe, ale również gastronomia na  
statkach lub w innych środkach tran- 
sportu, itp. Kucharz może podejmować  
działalność gospodarczą prowadząc  
zakłady gastronomiczne lub  świadcząc  
usługi cateringowe.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 » przechowywania żywności;
 » sporządzania potraw i napojów;
 » wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Przygotowanie teoretyczne ucznia branżowej szkoły jest uzupełniane opano-
waniem umiejętności, które zdobywa on w trakcie zajęć praktycznych realizo-
wanych w nowoczesnych obiektach gastronomicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w zawodzie cukiernik

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast,  
ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elemen-
tów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać  
walory wizualne.
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Cukiernik, podobnie jak kucharz, musi dbać o należyte przechowywanie pro-
duktów spożywczych, musi znać dokładne proporcje tworzenia wyrobów  
kulinarnych oraz musi znać różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji  
i wymagań klientów. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność mo-
dyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik 
umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi 
pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne 
przy dekorowaniu tworzonych deserów.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowa-
ny do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 » wytwarzania wyrobów cukierniczych (ciast, tortów, wyrobów czekoladowych, 
lodów, cukierków, pieczywa cukierniczego, chałwy)
 » projektowania i wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych 
 » obsługiwania maszyn stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych

Powiązanie zawodu cukiernik z innymi zawodami
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifi-
kacji TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdza-
jący kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów 
spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
Uczniowie branżowej szkoły mają możliwość uzyskania świadectwa potwierdza- 
jącego kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i otrzymaniu  świadectwa 
potwierdzającego zdobycie kwalifikacji dla danego zawodu uczeń uzyskuje tytuł 
zawodowy.

BURSA

Bursa dysponuje  85 miejscami noclegowymi. Młodzież mieszka w pokojach trzy  
i czteroosobowych. 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 pomocą. Młodzież ma również możliwość rozwijać swoje pasje bio-
rąc udział na przykład w zajęciach chóru oraz uczestniczyć w imprezach, takich 
jak grill integracyjny, andrzejki czy spotkania wigilijne. Mieszkańcy bursy mają 
zapewnione całodzienne wyżywienie dzięki szkolnej stołówce. 

STOŁÓWKA

W Zespole Szkół Nr 1 znajduje się nowocześnie wyposażona kuchnia wraz ze 
stołówką, w której wydawane jest całodzienne wyżywienie dla młodzieży bursy 
jak również obiady dla uczniów i pracowników szkoły.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY 
im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

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
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego  
w Zgierzu, mieszczący się przy ul. Parzęczewskiej 46, to placówka z ponad 50 
– letnimi tradycjami. Z bezpłatnej edu-
kacji i wielospecjalistycznej terapii  
korzystają tutaj uczniowie z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu  
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głę- 
bokim. Kiedy zachodzi takie wskazanie,  
istnieje możliwość objęcia konkretnych  
uczniów nauczaniem indywidualnym.  
W Ośrodku funkcjonuje także internat,  
gdzie uczniowie korzystają z całodobo-
wego pobytu 5 lub 7-dniowego.

Struktura Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kornela Maku-
szyńskiego w Zgierzu przedstawia się następująco: 

 » wczesne wspomaganie rozwoju
 » przedszkole
 » szkoła podstawowa
 » szkoła branżowa I stopnia - zawody kucharz, ogrodnik
 » szkoła przysposabiająca do pracy
 » zespoły rewalidacyjno – wychowawcze.

  NOWOŚĆ!!!

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY, 
którego zadaniem jest:

 » udzielanie rodzicom specjalistycznej 
informacji dotyczącej problemów 
rozwojowych dziecka;
 » wskazywanie właściwych dla dziecka 
i jego rodziny form kompleksowej, spe- 
cjalistycznej pomocy, w szczegóności  
rehabilitacyjnej, terapeutycznej,  
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej;
 » wskazywanie jednostek udzielających 
specjalistycznej pomocy dzieciom;
 » organizowanie zajęć z zakresu wcze-
snego wspomagania rozwoju dziecka. 

Ponadto w szkole funkcjonują specjalistyczne klasy dla uczniów ze spektrum 
autyzmu.

Oferta zajęć specjalistycznych przed-
stawia się następująco:

 » logopedia
 » gimnastyka korekcyjna
 » zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 » terapia pedagogiczna i psycholo-
giczna
 » terapia EEG Biofeedback
 » terapia Metodą Tomatisa
 » arteterapia
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 » integracja sensoryczna 
 » terapia behawioralna
 » socjoterapia
 » fizjoterapia
 » muzykoterapia i inne.

Szeroki wybór zajęć dodatkowych, m.in.:
 » zajęcia z kynoterapii
 » zajęcia sportowe
 » zajęcia teatralne
 » chór szkolny
 » koła zainteresowań.

Placówka zapewnia codzienną opiekę pielęgniarską.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA w  Zgierzu 
ul. Długa 89/91
95-100 Zgierz
Tel./fax 42 718 31 79
www.poradnia.powiat.zgierz.pl 
e-mail: poradnia@powiat.zgierz.pl

Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki. 
Pracujemy od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00–18.00, piątki 8.00–15.00.
Udzielamy pomocy bezpłatnie i bez skierowań.

Poradnia zatrudnia:
 » - psychologów,
 » - pedagogów,
 » - logopedów,
 » - socjologa.

Diagnozujemy: 
Diagnoza psychologiczna, psychoterapeutyczna, pedagogiczna i logopedyczna  
obejmuje prowadzenie wstępnych i szczegółowych badań w przypadku trud-
ności szkolnych, wychowawczych, zaburzeń rozwojowych 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 zdol-
nych, rozpoczynających naukę z rocznym wyprzedzeniem lub realizujących  
indywidualny tok nauki. Są podstawą do udzielania porad 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 rozwo-
jowymi, 
 » zaburzeniami emocjonalnymi, 
 » dzieci zdolne, 
 » pomoc rodzicom, opiekunom i nauczycielom,
 » porady i konsultacje.

Istotnym obszarem oddziaływań jest praca psychoedukacyjna o charakterze 
profilaktycznym ukierunkowana na wspieranie naturalnego rozwoju dzieci  
i młodzieży, pogłębianie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.  
Poprzez zajęcia prowadzone metodami aktywnymi tworzone są okazje do lep-
szego poznania i rozumienia siebie, rozwijania umiejętności porozumiewa-
nia się, współdziałania, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami,  
a w rezultacie do budowania pozytywnych i satysfakcjonujących relacji spo-
łecznych.

Kto może korzystać z naszych usług?
Udzielamy pomocy: 

 » dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli 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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Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Długa 42
95-100 Zgierz
tel./fax: 42 719 08 52,
tel. kom. 537 460 066
e-mail: mdkzgierz@mdkzgierz.pl
e-mail: mdkzgierz@o2.pl
www.mdk.miasto.zgierz.pl

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia edukacyjne 
oraz rozwijające pasje i zdolności:

 » akademia małolata – zajęcia pla- 
 styczno-muzyczno-rytmiczne dla  
   dzieci w wieku 5-10 lat

 » zajęcia plastyczne – od 4 roku życia
 » język angielski – dla dzieci i mło- 

   dzieży
 » grupa rekonstrukcji historycznej  

   „Drużyna Leszego”  – dla dzieci  
   i młodzieży w wieku szkolnym

 » Teatr Uliczny Fenix –  zajęcia dla  
  wielbicieli teatru i cyrku powyżej  
   13 roku życia

 » zespoły wokalne – zajęcia skierowane do osób w wieku od 6 do 25 lat  
w zespołach „Sposób na Nudę” i „Metamorfoza”
 » zajęcia teatralne – warsztaty dla 
dzieci
 » nauka gry na instrumencie: key-
board, gitara – zajęcia dla dzieci  
i młodzieży od 7 roku życia
 » zajęcia  taneczne
• taniec dla przedszkolaków  - dla 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat
• taniec z elementami baletu  (3-6 

lat)
• taniec nowoczesny  – od 8 r.ż.
 » fitness dance –zajęcia taneczno-
-sportowe – od 6 r.ż.
 » akademia przedszkolaka  (3-5 lat)

MDK organizuje w ciągu roku imprezy  
otwarte i konkursy:

 » Święto Latawca,
 » Ogólnopolski Festiwal Wokalny  

   MŁODYCH BAJANIE,
 » Amatorskie Mistrzostwa Województwa  

  Łódzkiego w Kolarstwie Górskim  
   Family Cup,

 » Amatorskie Mistrzostwa Województwa  
   Łódzkiego w Pływaniu Family Cup,

 » ferie zimowe, półkolonie letnie,
 » wigilia charytatywna.
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