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ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W SIEMIATYCZACH  

prowadzić będzie w roku szkolnym 
2015/2016 rekrutację do następujących 

szkół ponadgimnazjalnych: 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 
Edukacji Narodowej  

o 3-letnim cyklu nauczania  
– 140 miejsc w 5 klasach 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

o 3-letnim cyklu nauczania 
– 28 miejsc w klasie pierwszej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej – wielozawodowej 
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Proponujemy klasy z następującymi przedmiotami w zakresie 
rozszerzonym: 

Biologiczno – chemiczna 

(biologia, chemia, język angielski) 

 

Klasa biologiczno – chemiczna to doskonały wybór dla osób 
interesujących się naukami przyrodniczymi. Nieustanny rozwój 
technologii w coraz większym stopniu wykorzystuje osiągnięcia 
naukowe biologii i chemii.  Jeżeli zależy Ci, aby przyszłe 
pokolenia mogły cieszyć się życiem na Ziemi, właśnie ta klasa 
pozwoli Ci na zgłębienie potrzebnej do tego wiedzy.  
Jest to doskonała oferta dla przyszłych lekarzy, biologów, 
chemików, ekologów, przyrodników i osób wiążących swoją 
przyszłość z  medycyną, rehabilitacją, psychologią i 
psychoterapią, weterynarią. 

 
Jeśli interesujesz się naturą, przyrodą, kochasz zwierzęta… 

Chcesz w przyszłości zostać lekarzem, farmaceutą, 
weterynarzem… 

Problemy środowiska naturalnego i jego ochrona nie są Ci obce… 

Wybierz tę klasę! 
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Społeczno – prawna 

(język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) 

 

Klasa społeczno – prawna to doskonały wybór dla osób 
interesujących się naukami humanistycznymi i społecznymi. 
Nauka w tej klasie stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i 
umiejętności w zakresie  historii, języka polskiego i wiedzy 
o  społeczeństwie. Będziesz mógł pisać, czytać,  dyskutować do 
woli i zrozumieć to, co dzieje się wokół Ciebie. 

Profil ten  przygotowuje w szczególności do studiowania na 
kierunkach humanistycznych, prawie, administracji, socjologii, 
stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, 
historii sztuki czy kulturoznawstwie… 

 

Masz odwagę stawać zawsze po stronie dobra i 
sprawiedliwości, 

Cenisz dobrą książkę? Chcesz zaistnieć w świecie mediów.. 

Marzysz o karierze prawnika, dziennikarza, aktora... 

Wybierz tę klasę! 
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Turystyczno-sportowa 

(geografia, biologia) 

 

Klasa turystyczno – sportowa to doskonały wybór dla osób 
interesujących się naukami społecznymi, turystyką, sportem.  
Nauka w tej klasie stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i 
umiejętności w zakresie  geografii i biologii. Pozwala na  
odkrywanie tajemnic świata i nowych horyzontów.  Dodatkowe 
zajęcia sportowe podniosą twoją sprawność fizyczną i 
umiejętność pracy w zespole. 

Profil ten przygotowuje w szczególności do  studiowania  na 
Akademii Wychowania Fizycznego, Obrony Narodowej oraz  
innych uczelniach na kierunkach turystycznych i sportowych. 

Jeśli lubisz zwiedzać świat, 

Poznawać innych ludzi, ich tradycje i życie współczesne, 

interesujesz się geografią i biologią 

Wybierz tę klasę! 
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Politechniczna 

(matematyka, fizyka, język angielski) 

 

Klasa politechniczna to doskonały wybór dla osób interesujących 
się naukami ścisłymi. Nauka w tej klasie stwarza możliwość 
poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i fizyki 
z niezbędnym do funkcjonowania w świecie  językiem 
angielskim. Pozwala na zdobywanie wiedzy o prawidłowościach 
w przyrodzie i sposobach ich poznawania oraz stosowania metod 
matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów 
naukowych.  

Profil ten przygotowuje w szczególności do studiów na 
kierunkach technicznych, informatycznych, matematycznych,  
zarówno na politechnice jak i na innych uczelniach.  

Wierzysz, że każdy problem ma swoje rozwiązanie, 

Interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, 

Szukasz różnych sposobów analizowania i prezentowania 
informacji, 

Wybierz tę klasę! 
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Europejsko – ekonomiczna 

(matematyka, geografia, język angielski) 

 

Klasa europejsko – ekonomiczna to doskonały wybór dla osób 
interesujących się geografią i matematyką. Oferta tej  klasy 
skierowana jest do uczniów o rozległych zainteresowaniach, 
zafascynowaną  Europą oraz współczesnym światem i jego 
rozwojem.  Matematyka nauczy Cię logicznego myślenia, dzięki 
geografii dotrzesz w każdy zakątek świata, nie ruszając się z 
miejsca. Świetna znajomość języka angielskiego, ułatwi Ci 
poruszanie się w świecie.  
Profil ten przygotowuje w szczególności do studiowania  na  SGH   
i innych uczelniach na kierunkach  ekonomicznych, europejskich, 
geograficznych, administracyjnych… 

 
Jeżeli interesuje Cię współczesny świat i niepokoją jego 

problemy, 
Chcesz mieć wpływ na wszystko, co Cię porusza, niepokoi, 

zachwyca, 
nie przeraża Cię matematyka, 

 

Wybierz tę klasę! 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
o 3-letnim cyklu nauczania 

 
 

Proponujemy 28 miejsc w klasie pierwszej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej – wielozawodowej. 

(uczniowie sami nawiązują współpracę z pracodawcami w 
sprawie praktycznej nauki zawodu) 


