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DLACZEGO MY 





12 POWODÓW,
DLA KTÓRYCH 

WARTO WYBRAĆ
ZS 1 W ZBĄSZYNIU
1. Aktywnie działający 

samorząd uczniowski. 
2. Otwartość na ucznia i jego 

potrzeby.
3. Nowoczesne wnętrza 

i wyposażenie klas.



4. Zdobycie 
wyróżnienia i tytułu 

laureata 
Wielkopolskiej 

Szkoły Roku 2017 
oraz 2018 r.



5. Działalność Uczniowskiego Klubu 
Sportowego ,,OLIMPUS”, który angażuje 
naszych uczniów do rekreacji ruchowej, takiej jak: spływy 
kajakowe, ,,Białe Szkoły”, turnieje (piłki nożnej plażowej, 
trójek rodzinnych) i wielu innych aktywności!



6. Najwspanialsza atmosfera - przyjacielskie i pełne szacunku
relacje pomiędzy nauczycielami - uczniami - rodzicami -przyjaciółmi szkoły.



7. Wspieranie inicjatyw uczniowskich. 



8. Mamy różne zainteresowania, lecz stanowimy silny zespół.



9. Pieczołowicie dbamy o wszechstronny rozwój  naszych  uczniów.



10. KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PROJEKTY - to nasza codzienność.



11. WOLONTARIAT - nasza bardzo mocna strona.  Jesteśmy tam, gdzie zaistniała potrzeba niesienia 
wsparcia i okazania pomocy! 



12. TO MY, UCZNIOWIE, TWORZYMY NASZĄ SZKOŁĘ !



Może chcesz zostać TECHNIKIEM 
RACHUNKOWOŚCI ?

…..My już wybraliśmy - dołącz do nas !



Wybierz klasę Bezpieczeństwo Publiczne i 
Ratownictwo - gwarantujemy doświadczenie w 

szkoleniu i praktyce.



Jeśli Twoim konikiem jest biologia, chemia lub geografia -
nie zawiedziesz się…. Tyle się tutaj dzieje!



Może jesteś wrażliwy na sztukę i piękno słowa ? Może posiadasz zdolności teatralne, 
recytatorskie? A może o tym nie wiesz?….. Odkryj z nami Twoje możliwości !



Zdobądź z nami zawód Twoich marzeń!



Liceum Ogólnokształcące - BUDYNEK A



Technikum Rachunkowości, Branżowa Szkoła I Stopnia - BUDYNEK B



PEŁEN PASJI I MARZEŃ, PRZYSZŁY UCZNIU SZKOŁY 
ŚREDNIEJ,

jeśli chcesz spędzić twórczo, aktywnie, w przyjacielskiej atmosferze okres 
wzmożonej nauki zakończonej zdaniem egzaminu maturalnego,

zapraszamy w nasze szeregi !

UWIERZ i ZAUFAJ NAM !

Nauka może być przygodą,
a trud edukacji pięknym etapem
w Twoim życiu.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ZBĄSZYNIU



SZKOŁA MIERZONA

SUKCESAMI -
CZEKAMY NA CIEBIE !!!



http://www.youtube.com/watch?v=oydQElsKz1o
http://www.youtube.com/watch?v=oydQElsKz1o


http://www.youtube.com/watch?v=F0fOT0jp0FE
http://www.youtube.com/watch?v=F0fOT0jp0FE



