


#pasja, #rozwój, #sukces

#otwartość, #zaufanie, #partnerstwo

● DROGA NA STUDIA, 
● DROGA DO WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI,

● DROGA DO SAMOROZWOJU, 
● DROGA DO SUKCESU

Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu





Szkoła nastawiona na 

potrzeby ucznia.

Nowe podejście                             

w nauczaniu, które ma na 

celu osiągnięcie sukcesu 

przez uczniów, nauczycieli i  

szkołę.



NABÓR 2023/2024
TERMINARZ

marzec - maj 2023

promocja szkoły

od 15 maja
2023

początek składania 

dokumentów

do 16 czerwca  2023 
do godz. 15:00
rekrutacja  nabór dokumentów 

17 lipca 2023 do godz.12:00
LISTY KANDYDATÓW 

ZAKWALIFIKOWANYCH

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

24 lipca 2023 do 
godz.12:00

LISTY PRZYJĘTYCH



L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

na rok szkolny 2023/2024

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 

r., do godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 23 czerwca 2023 r. do 

10 lipca 2023 r., do godz. 15:00

3. Podanie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. 17  lipca 2023 r., godz. 12:00

4. Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 

(dotyczy osób, które nie zrobiły tego wcześniej)

17 lipca – 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00

5. Podanie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy przyjętych kandydatów. 24 lipca 2023 r., do godz. 12:00

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO



Zespół Szkół nr 1
w Zbąszyniu (budynek B)

TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZKOŁA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ PASJI



TECHNIKUM 
RACHUNKOWOŚCI

Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym:

JĘZYK ANGIELSKI
Język obcy na poziomie podstawowym - język angielski i język niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

● prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,

● prowadzenie rachunkowości.

Podpisana umowa partnerska z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu,

Projekt edukacyjny „Lekcja z ZUS”,

Wycieczki do: sądu, urzędów, banków, wiodących firm na naszym terenie.

Przedmioty dodatkowo punktowane:

geografia i język obcy



BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

● przedmioty ogólne realizowane w szkole co 2 tygodnie,

● praktyka u wybranego rzemieślnika,

● kursy teoretyczne w wykwalifikowanych ośrodkach,

● współpraca z Porta Drzwi i firmą Kwaśnik SKPD,

● warsztaty w Akademii Dobrego Montażu.

Uczeń ma możliwość:

● kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia,

● zdania egzaminu maturalnego,

● uzyskania tytułu technika i średniego wykształcenia. Przedmioty dodatkowo punktowane:
geografia i informatyka





Zespół Szkół nr 1                                                                  
w Zbąszyniu (budynek A)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁA MIERZONA SUKCESAMI

autor:  Anna Sołtysik-Śliwa



NABÓR 2023/2024

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 PLANUJEMY 

OTWORZYĆ

2 KLASY AKADEMICKIE

z BLOKAMI przedmiotów na 

poziomie rozszerzonym

1 KLASĘ BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO

IA ICIB

KLASY AKADEMICKIE

z BLOKAMI EDUKACYJNYMI

KLASA BP

BLOK 
BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE I 
RATOWNICTWO



SPOŁECZNO -
PRAWNY

● warsztaty 
dziennikarskie,

● szkolne radio,
● grupa artystyczna.

POLITECHNICZNO -
INFORMATYCZNY

PRZYRODNICZO -
MEDYCZNY

● wycieczki edukacyjne do 

Karpacza i 

Międzyzdrojów,

● wycieczki przyrodnicze,

● wykłady i warsztaty na 

UAM w Poznaniu.

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I 

RATOWNICTWO

● obozy szkoleniowe 

organizowane przez 

Komendę Wojewódzką Policji 

w Poznaniu,

● warsztaty kryminalistyczne,

● zajęcia z funkcjonariuszami

służb mundurowych.

BLOKI EDUKACYJNE
PATRONAT

WYDZIAŁ BIOLOGII UAM 
w POZNANIU

PATRONAT
KOMENDA WOJEWÓDZKA 

POLICJI w POZNANIU

● wycieczki edukacyjne,
● dodatkowe zajęcia z 

fizyki i matematyki,
● wykłady i warsztaty 

na uczelniach 
wyższych



BLOK 
SPOŁECZNO - PRAWNY

zę 

o problemie i przedstawionym rozwiązaniu. Pytania ułatwiają rozpoczęcie rozmowy na temat 

Twoich metod. Następnie możesz wykazać się doskonałą znajomością zagadnienia.
Język obcy na poziomie podstawowym - JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym:

JĘZYK POLSKI
Przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym:

WOS (z elementami prawa w praktyce), JĘZYK ANGIELSKI,

Przedmioty dodatkowo punktowane: historia i wiedza o społeczeństwie



BLOK 
POLITECHNICZNO -
INFORMATYCZNY

Przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym:

INFORMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI,

Język obcy na poziomie podstawowym - JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym:

MATEMATYKA

Przedmioty dodatkowo punktowane: informatyka i fizyka



BLOK 
PRZYRODNICZO -
MEDYCZNY

Język obcy na poziomie podstawowym - JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym:

BIOLOGIA
Przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym:

CHEMIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI,

Przedmioty dodatkowo punktowane: biologia i geografia



KLASA z BLOKIEM 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                                                  
I RATOWNICTWO

Język obcy na poziomie podstawowym - JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiot dodatkowy - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym:

WOS
Przedmiot do wyboru na poziomie rozszerzonym:

GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty dodatkowo punktowane: geografia i wiedza o społeczeństwie



…życie w szkole i po zajęciach



Rekreacja to ważny element dla wielu naszych uczniów !



Aktywny Wolontariat



Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020



Działania integracyjne zespołów klasowych



Projekt zawodowy


