
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku 

 Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2018/2019 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 

TRZY PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

Profil "mundurowy" (policyjny lub strażacki) 

Rozszerzone: 1) j. angielski, 2) wiedza o społeczeństwie, 3) historia lub geografia. 
Dodatkowo: „edukacja mundurowa” (elementy samoobrony; strzelectwo sportowe; zagadnienia: prawne, 
policyjne, pożarnicze; pływanie; pierwsza pomoc; zajęcia terenowe; szkolenia i kursy; udział w zawodach i in.). 

Profil "HUMANISTYCZNY" 

Rozszerzone: 1) j. polski, 2) j. angielski, 3) historia lub geografia. Dodatkowo: „zajęcia artystyczne”. 

Profil "POLITECHNICZNY" 

Rozszerzone: 1) matematyka, 2) fizyka, 3) informatyka 
Dodatkowo: „Komputerowe projektowanie CAD” 

Profil "BIOLOGICZNO - CHEMICZNY" 

Rozszerzone: 1) biologia, 2) chemia, 3) matematyka.  Dodatkowo: „fizyka uzupełniająca”. 

TECHNIKUM NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 

ZAWÓD 
DWA PRZEDMIOTY REALIZOWANE  

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM  
SPOSÓB ORGANIZOWANIA 

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

Technik budownictwa 1) matematyka, 2) fizyka 

ZAPEWNIAMY: 

1)  kształcenie zawodowe  

w nowoczesnych dobrze 
wyposażonych pracowniach 
branżowych oraz własnych 

warsztatach szkolnych dla 

zawodów:  
mechanicznych, samochodowych, 
budowlanych, gastronomicznych, 
fryzjerskich,  informatycznych  
i ekonomiczno-ligistycznych 

2) okresowe praktyki 
w zakładach pracy organizowane  

i nadzorowane przez szkołę  
– krajowe i zagraniczne 

3) własne ośrodki egzaminacyjne 

Technik ekonomista 1) matematyka, 2) geografia  

Technik usług fryzjerskich 1) j. angielski, 2) chemia 

Technik informatyk 
Dodatkowo: fizyka uzupełniająca, 

podstawy projektowania CAD 

1) matematyka, 2) informatyka 

Technik logistyk 1) matematyka, 2) geografia 

Technik mechanik profil CNC 1) matematyka, 2) fizyka 

Technik pojazdów samochodowych 
w programie nauka jazdy k. „B”  

1) matematyka, 2) fizyka 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  
Dodatkowo: fizyka uzupełniająca 

1) matematyka, 2) informatyka 

Technik żywienia 
 i usług gastronomicznych 

1) j. angielski, 2) biologia  

Uczeń technikum może wybrać dodatkowo edukację mundurową 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 

ZAWÓD SPOSÓB ORGANIZOWANIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

Kucharz SZKOŁA ZAPEWNIA: 

1) własne warsztaty szkolne: mechaniczne, samochodowe, 
budowlane oraz gastronomiczne 

2)  kształcenie zawodowe w nowoczesnych i dobrze 
wyposażonych pracowniach zawodowych 

3) własne ośrodki egzaminacyjne dla prowadzonych zawodów 

Ślusarz 

Mechanik pojazdów samochodowych 
 w programie nauka jazdy – kat. "B" 

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 


