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TERMINARZ GIMNAZJALISTY 
Ważne daty 

     6.05.09 godz. 1000  
do 19.05.09 godz. 1300 

Przyjmowanie dokumentów – podanie oraz w przypadku 
do technikum i zsz - zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-

wskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie 
   15.06.09 godz. 800  

do 18.06.09 godz. 1300 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły 

    19.06.09 godz. 1000 
do 22.06.09 godz. 1400 

Składanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

25.06.09 godz. 1400 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przy-
jęcia 

     25.06.09 godz. 1500  
do 29.06.09 godz. 1400 

Składanie oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia 
nauki oraz oryginału świadectwa  

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

29.06.09 godz. 1600 Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły 

30.06.09  
do 1.07.09 godz. 1200 Rekrutacja uzupełniająca 

1.07.09 godz. 1400 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 

      1.07.09 godz. 1400 

 do 3.07.09 godz. 1400 

Składanie oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia 
nauki oraz oryginału świadectwa  

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego z rekru-
tacji uzupełniającej 

3.06.09 godz. 1500 Ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych na rok 
szk.2009/2010 

25.08.09  do 28.08.09 Rekrutacja dodatkowa w szkołach, które nie dokonały 
naboru 

DZIEŃ OTWARTY w „ELEKTYRKU” 
25 kwietnia 2009 
godz. 1000 - 1300

 

Uwaga! Możliwość zwiedzenia szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego w grupie      
zorganizowanej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
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Okres nauczania: 3 lata 
Kierunki:  
matematyczno-
informatyczny 1 oddział (30 
osób)  
Klasa politechniczna 

Przedmioty rozszerzone: mate-
matyka, informatyka.         
Język obcy: angielski, nie-
miecki lub rosyjski  

W tej klasie proponujemy 
naukę uczniom o zaintereso-
waniach matematycznych 
i informatycznych, planującym 
podjęcie studiów na kierun-
kach ścisłych i technicznych 
z informatyką. Ideą przewod-
nią kształcenia w tej klasie jest 
dobre przygotowanie uczniów 
do zdawania matury z przed-
miotów ścisłych na poziomie 
rozszerzonym oraz do podjęcia 
studiów na politechnikach oraz 
uczelniach technicznych. Pla-
nujemy wprowadzić jeden 
przedmiot techniczny, np. 
komputerowe wspomaganie 
projektowania. Na zajęciach 

z informatyki przewidziane 
jest nauczanie wybranych 
metod programowania. 
prawno - dziennikarski       
1 oddział (30 osób)  
Kl. prawno-

dziennikarska              
Przedmioty rozszerzone: 
j. polski, wiedza o społe-
czeństwie             
Język obcy: angielski, nie-
miecki lub rosyjski. 

W tej klasie proponuje-
my naukę uczniom o zainte-
resowaniach humanistycz-
nych, szczególnie dzienni-
karskich i prawniczych. 
Będą oni przygotowani mię-
dzy innymi do studiów uni-
wersyteckich i pedagogicz-
nych na kierunkach: filolo-
gia polska, prawo, socjolo-
gia, dziennikarstwo. Nauka 
w tej klasie pozwoli rozwi-
jać pasje tym, którzy wyka-
zują zainteresowanie pra-
wem, publicystyką i kulturą 

medialną. Rozszerzone 
przedmioty nauczania: 
język polski, historia. 
Dodatkowo zapropo-
nujemy uczniom tej 
klasy warsztaty praw-
ne, dziennikarskie oraz 
wycieczki edukacyjne 
do sądu, kancelarii 
prawniczych, redakcji 

prasowych, radiowych oraz 
TV. 
przyrodniczy z elementa-
mi turystyki 1 oddział (30 
osób)  
Klasa przyrodnicza 

z elementami turystyki 
(usportowiona)               
Przedmioty rozszerzone: 
biologia, geografia.         
Język obcy: angielski, nie-
miecki lub rosyjski.  

W tej klasie proponujemy 
naukę uczniom o zainte-
resowaniach przyrodniczych 
i sportowych. Klasa ta ma 
w założeniu przygotować 
uczniów do zdawania matury 
z przedmiotów przyrodni-
czych (biologia, chemia, 
geografia) na poziomie roz-

OFERTA EDUKACYJNA  

Kontynuacja 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 
         im. Stanisława Staszica  

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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szerzonym oraz do podjęcia 
studiów na kierunkach me-
dycznych, związanych 
z ratownictwem medycz-
nym, turystyką i rekreacją. 
Absolwent tej klasy będzie 
dobrze przygotowany do 
podjęcia studiów także na 
takich uczelniach jak Akade-
mia Wychowania Fizyczne-
go, Wyższa Szkoła Oficer-
ska (Wojsko, Policja, Straż 

niemiecki lub rosyjski       
Specjalizacje: automatyka 
przemysłowa, robotyka, 
komputerowe wspomaganie 

projektowania, urządzenia 
audiowizualne 

Absolwenci przygotowani 
są do wykonywania badań 

parametrów urządzeń elek-
tronicznych, montowania, 
uruchamiania i regulowa-
nia urządzeń elektronicz-

nych, diagnozowania 
i usuwania uszko-
dzeń, wykonywania 
pomiarów elektrycz-
nych i nieelektrycz-
nych 
 Technik mecha-
nik 1 oddział (30 
osób)                  
Język obcy: angiel-
ski, niemiecki lub 
rosyjski              
Specjalizacje: auto-

matyka przemysłowa, 
robotyka, komputerowe 
wspomaganie projekto-
wania, technologia pro-

TECHNIKUM NR 1 

Pożarna). Dodat-
kowo zapropo-
nujemy uczniom 
tej klasy zajęcia 
sportowe i tury-
styczne w ra-
mach zajęć po-
z a l e k c yj n yc h 
oraz położymy 
nacisk na pro-
mocję zdrowia. 

Planujemy też nawiązanie 
współpracy i wymianę ze 
szkołą z krajów UE w ra-
mach programu Sokrates - 
Comenius. Klasa nie tylko 
dla sportowców! 
Klasa politologiczna 

Przedmioty rozszerzone: 
historia, wiedza o społeczeń-
stwie, geografia. Dodatkowo 
zaproponujemy uczniom tej 

Zawody: 
 Technik elektronik         
1 oddział (30 osób)             
Język obcy: angielski, 

okres nauczania: 4 lata 
absolwent przygotowany 

jest do egzaminu i uzyska-
nia dyplomu technika po-
twierdzającego 
kwalifikacje 
zawodowe  

absolwenci 
mogą uzyskać 
dodatkowe kwa-
lifikacje na nad-
zór i eksploata-
cję urządzeń 
elektrycznych 
do 1 kV  

klasy warsztaty dziennikar-
skie, Klub Debat oraz zaję-
cia ze stylu i kultury języka, 
retoryki i erystyki, spotka-
nia z politykami.         
Język obcy: angielski, nie-
miecki lub rosyjski 

W tej klasie proponuje-
my naukę uczniom o zain-
teresowaniach humani-
stycznych, szczególnie 
społecznymi, polityką. 
Klasa dla przyszłych kan-
dydat ów na studia o kie-
runkach społecznych: sto-
sunki międzynarodowe, 
nauki polityczne, socjolo-
gia, politologia itp. Program 
nauczania kładzie nacisk na 
geografię polityczną i go-
spodarczą oraz wiedzę 
o społeczeństwie.  



 

Str. 5 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1  

gramowania obrabiarek 
CNC, organizator syste-
mów jakości oraz spawal-
nictwo. 

Absolwenci przygoto-
wani są do wykonywania 
programowania i obsługi 
obrabiarek sterowanych 
numerycznie, posługiwania 
się komputerami w zakresie 
programów użytkowych, 
czytania i wykonywania 
schematów, rysunków 
z wykorzystaniem progra-
mu AutoCAD, InCAD 
 Technik mechatronik     
1 oddział (30 osób)               
Język obcy: angielski, 
niemiecki lub rosyjski        
Specjalizacje: automatyka 
przemysłowa, robotyka, 
komputerowe wspomaga-
nie projektowania, progra-
mowanie i obsługa obra-
biarek sterowanych nume-
rycznie, urządzenia i sys-
temy mechatroniczne 

Absolwenci przygoto-
wani są do wykonywania 
badań parametrów urządzeń 
mechatronicznych oraz ich 
montowania, uruchamiania, 

regulowania , diagno-
zowania i usuwania 
uszkodzeń; wykony-
wania pomiarów 
e l e k t r y c z -
nych i nieele-
ktrycznych. 
 Technik elektryk    
1 oddział (30 osób)               
Język obcy: angiel-
ski, niemiecki lub 
rosyjski             
Specjalizacje: apara-
ty elektryczne, in-
stalacje elektryczne, 
elektroenergetyka, uzwajacz 
i konserwator maszyn wiru-
jących 

Absolwenci przygotowa-
ni są do instalowania, eksplo-
atowania i konserwowania 
maszyn, urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych, usu-
wania usterek, wykonywania 
pomiarów elektrycznych 
i nieelektrycznych, czytania 
i sporządzania rysunków 
i schematów z wykorzysta-
niem komputerowego wspo-
magania projektowania. 
 Technik informatyk          
2 oddziały (60 osób)               

okres nauczania: 3 lata 
absolwent przygotowa-

ny jest do egzaminu 
i uzyskania dyplomu 
potwierdzającego kwali-
fikacje zawodowe  

ukończenie szkoły 
umożliwia dalsze kształ-
cenie w technikum uzu-
pełniającym 

Zawody: 
Operator obrabiarek skra-
wających  ½ oddziału (15 
osób)                            
Język obcy: rosyjski 

Absolwenci przygotowani 
są do obsługi obrabiarek skra-
wających do metali klasycz-
nych jak i sterowanych nume-

Język obcy: angielski, nie-
miecki lub rosyjski          
Przewidziane specjalizacje: 
administrowanie sieciowy-
mi systemami operacyjny-
mi; systemy zarządzania 
bazami danych; aplikacje 
internetowe; grafika kompu-
terowa.  

Uczniowie zdobędą wie-
dzę i umiejętności z zakresu: 
systemów operacyjnych, 
sieci komputerowych, opro-
gramowania biurowego, 
programowania strukturalne-
go i obiektowego, urządzeń 
techniki komputerowej oraz 
multimediów i grafiki kom-
puterowej.  
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rycznie (za pomocą komputera), 
konserwacji obrabiarek, czytania 
i wykonywania rysunków tech-
nicznych. 

trycznych, przeprowadza-
n i a  p r z e g l ą d ó w 
i konserwacji maszyn elek-
trycznych, obsługiwania 
aparatury kontrolno-
pomiarowej, odczytywania 
informacji przedstawio-
nych w postaci rysunku 
i schematu elektrycznego. 
Monter elektronik                  
1 oddział (30 osób)              
Język obcy: rosyjski 

Absolwenci posiadać 
będą wiedzę i umiejętności 
z zakresu: układów 
i urządzeń elektronicznych 
- ich pracy, pomiarów, 
doboru narzędzi pomiaro-
wych oraz montażu ele-
mentów i zespołów elek-
tronicznych. 

Mechanik-monter 
maszyn i urządzeń                                   
½ oddziału (15 osób)               
Język obcy: rosyjski 
Absolwenci przygo-

towani są do napraw, 
montażu i demontażu 
maszyn i urządzeń 
oraz obsługi urządzeń 
elektromechanicz-
n yc h ,  c z yt a n i a 
i wykonywania ry-
sunków technicz-
nych. 
Elektryk                
1 oddział (30 osób)               
Język obcy: rosyjski 
Absolwenci przygo-

towani są do naprawy 
urządzeń elektryczne, 
wykonywania i na-
prawy instalacji elek-
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Zajęcia pozalekcyjne 
koła przedmiotowe (np. matema-      

tyczne, informatyczne) 
warsztaty dziennikarskie 
warsztaty prawne 
gazetka szkolna „Spięcie” 
koło literackie 
koło wiedzy politycznej i społecznej 
klub wolontariatu 
dyskusyjny klub filmowy (Internat) 
Teatr Szkolny 
Szkolny Klub Sportowy – sekcje;      

piłki nożnej, siatkowej, koszykowej,        
ręcznej, lekkiej atletyki, sportów             
zimowych, wspinaczki halowej 
koło szachowe 
zespół wokalno – muzyczny  
koło fotograficzne 
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Koła zainteresowań 

ŚWIAT JEST TEATREM 

G ł ó w n y m 
celem jest 

rozwój zainteresowań arty-
stycznych i technicznych 
naszych uczniów oraz 
upamiętnienie ważnych 
wydarzeń z życia szkoły. 
Na zajęciach dyskutujemy 
o najważniejszych tema-
tach i technikach fotogra-
ficznych, doskonalimy 
nasze umiejętności oraz 

Szkolne koło 
fotograficzne 

odwiedzamy siedleckie 
wystawy i galerie. 
Współpracujemy 
z  M i e j s k i m 
Ośrodkiem Kultu-
ry w Siedlcach 
oraz Grupą Arty-
styczną Fotogram. 
Dzięki bogatej 
bazie informa-
tycznej naszej 
szkoły korzysta-
m y  p r z e d e 
w s z y s t k i m 

z technologii cyfrowej.  

Od ponad dzie-
sięciu lat uczniowie 
naszej szkoły mogą 
u c z e s t n i c z y ć 
w zajęciach koła 
teatralnego. Opie-
kunką tego koła jest 
Katarzyna Łęczyc-
ka. W ramach 
warsztatów młodzi 
aktorzy poznają 
tajniki sceny, przy-
gotowują szkolne 
przedstawienia i 
uroczystości. Do tej 
pory mieliśmy oka-

zję zobaczyć następu-
j ą c e  s p e k t a k l e : 
„Lekcja polskiego”; 
„Król Edyp”; „Gość 
o c z e k i w a n y ” ; ; 
„Opowieść wigilij-
n a ” ;  „ P i e ś ń 
o narodzeniu pań-
skim”, „Kraków Wy-
spiańskiego”; pro-
gram walentynkowy 
i inne. Warto podkre-
ślić, że przedstawienia 
grane są na sali audio-
wizualnej, która przy-
pomina salę profesjo-
nalnego teatru. 
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E lektryk jest szkołą, 
w której chętnie 

uczestniczy się w zajęciach wy-
chowania fizycznego. Mamy 
wiele osiągnięć. Uczniowie mo-
gą wybierać spośród licznych 
sekcji sportowych: 

Sekcja piłki  ręcznej chłop-
ców, która opiekuje się 
p. Garwolinski 

Sekcja piłki koszykowej  
prowadzona pod czujnym okiem 
p. Krzemińskiego, chłopców 

Sport 

zajęli II miejscach w zawodach miedzy powia-
towych 

Sekcja piłki siatkowej chłopców, która 
zajmuje się p. Polański, także wyników tej 
sekcji można pozazdrościć gdyż siatkarze 
zajęli miejsce w zawodach między powiato-
wych . 

Nie tylko chłopcy ,ale także dziewczyny 
wykazują zainteresowania sportem. W szkole 
prowadzone są następujące sekcje: 
piłki ręcznej 
piłki koszykowej 
oraz piłki siatkowej. 
Dziewczęta mogą także wykazać swoje 

umiejętności taneczne, ponieważ istnieje sek-
cja cheerleaderek. 

Elektryk uczestniczy w zawodach pływac-
kich jak i lekkoatletycznych. 

Na terenie szkoły znajduję się wiele obiek-
tów sportowych, które pomagają 
w doskonaleniu tężyzny fizycznej: 
3 sale gimnastyczne; 
siłownie; 
2 ściany do wspinaczki; 
boisko ze sztuczną nawierzchnią; 
Dzięki dobrej lokalizacji budynki naszej 

szkoły możemy często korzystać z lodowiska 
oraz OSiR’u. 

Karolina Grabelska 

„W zdrowym ciele… czyli o sporcie w Elektryku’’ 
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O b e c n i e 
w budyn-

ku szkoły znajdują się 
cztery pracownie informa-
tyczne, z czego trzy to 
pracownie multimedialne. 

W jednej z pracowni 
znajdują się komputery 
firmy Apple - Macintosh 
z systemem operacyjnym 
Mac OS, pozostałe to kom-
putery z systemem Win-
dows XP Professional 
i Vista. Trzy pracownie 
połączone są poprzez ser-
wery. Każda sala informa-
tyczna wyposażona jest 
w laptop dla nauczyciela, 
a dwie posiadają rzutnik 
multimedialny. W szkole 
mamy możliwość dowol-
nej pracy na komputerach 
dla uczniów, oraz korzyta-
nia z internetu 
o prędkości   4Mb/s, 
do którego podłączo-
ne są wszystkie pra-
cownie. W Elektry-
ku uczy siedmiu 
nauczycieli informa-
tyki i technologii 
i n f o r m a c y j n e j . 
Uczniowie w kla-
sach Liceum Ogól-
n o k s z t a ł c ą c e g o 
o profilu informa-
tycznym uczą się 
i n f o r m a t y k i , 

a pozostałe klasy LO- tech-
nologii informacyjnej. Jeśli 
ktoś z was wiąże przyszłość 
z informatyką, z czystym 
sercem mogę polecić tech-
nikum informatyczne, 
w którym zdobędziecie 
dużą wiedzę dzięki przed-
miotom, których będziecie 
się uczyć: urządzenia tech-
niki komputerowej, syste-
my operacyjne, grafika 
komputerowa, oprogramo-
wanie biurowe, programo-
wanie (w C++ i Pascalu ). 

 Szkoła zapewnia 
możliwość rozwoju i kształ-
cenia się w tej dziedzinie. 
Posiadamy również salę 
audiowizualną, w której 
często odbywają się jakieś 
imprezy, akademie, itp. 
Sala wyposażona jest 
w specjalne stoisko na rzut-

nik multimedialny i kom-
puter, który można podłą-
czyć do internetu. Jeśli 
z ochotą udzielacie się 
w życiu szkoły, chętnie 
pomagacie i znacie się na 
sprzęcie komputerowym, 
nie kryjcie się z tym, dzię-
ki takim umiejętnościom 
możecie na koniec roku 
otrzymać ocenę celującą 
z technologii informacyj-
nej, wystarczy umieć pod-
łączyć rzutnik i brać udział 
w akademiach, zebraniach, 
gdzie potrzebne są slajdy, 
filmy i innego rodzaju 
pokazówki, a nauczyciele 
na pewno to docenią (tak 
jak w moim przypadku :) ) 
Wystarczy chcieć! 

 
                           Emila J.     

czyli, czym możemy się pochwalić  

Świat komputerów 

Informatyka w Elektryku, 



 

Str. 11 

Humor 

W samochodzie zostawiono psa, by 
przez noc pilnował auta przed kra-
dzieżą. Rano w samochodzie nie 
ma kół, a za wycieraczką karteczka: 
"Nie krzyczcie na psa, szczekał 
cały czas".  

      

Obiekt 
napędzan
y przez 
silnik 

   

     … - 
Packard  

krawędzi
e  

Pawluśki
  

        spoglądaj
ą z rosołu  

          

          

 
...publicz
na - lub 

prywatna  
        

Powieść 
Ignacego 
Kraszews

         

 
świadcze

nie z 
ZUS-u 

        

  
tradycyjn

e 
uszczelni

       

          

Linia 

Bank z 

kiciuś 

Cios 

Miejsce 

np.   
trombocyt 

Optymiści wierzą, że świat stoi 
przed nimi otworem. Realiści wie-
dzą, gdzie świat ma ten otwór...  

- Jak państwo wiecie, w językach 
słowiańskich jest nie tylko poje-
dyncze zaprzeczenie. Jest też 
podwójne zaprzeczenie. A nawet 
podwójne zaprzeczenie jako 
potwierdzenie. Nie ma natomiast 
podwójnego potwierdzenia jako 
zaprzeczenia. 
Na to głos z ostatniej ławki: 
- Dobra, dobra...  

Ojciec ogląda zeszycik synka: 
- Czemu, kurteczka, tak nie-
równo literki piszesz?! 
- To nie literki tato, to nuty.  

Dwóch facetów idzie ulicą 
i napada na nich złodzieja-
szek - żąda pieniędzy. 
Posłusznie wyciągają swo-
je portfele i wyjmują kasę. 
Jedne z nich zwraca się do 
drugiego i wręcza mu 
banknot: 
- Masz tu te dwie dychy, 
które byłem ci winien.  

Spotyka się dwóch przyja-
ciół. 
- Jak życie? 
- Beznadziejnie. Wiesz, 
pożyczyłem znajomej 5 
tys. na operację plastyczną 
i teraz nie wiem, jak ona 
wygląda...  

Idzie facet pustynią, widzi 
studnię i krzyczy: 
- Woda! Woda! 
A ktoś ze studni: 
- Gdzie? Gdzie?  

Dwaj informatycy chwalą się tym, co potrafią ich 
komputery. Pierwszy mówi: 
- Gdy przychodzę do domu, mój pecet włącza się 
automatycznie. 
- To jeszcze nic - mówi drugi. Gdy ja wracam 
z pracy, mój pecet na powitanie mruga monito-
rem i merda joystickiem!  
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Humor :) 

    4  8 5  

7   8 1    6 

3  8      7 

  9   5 1 6  

5 7    3   2 

  3   1  7 4 

 4  7  2 3   

 3  1    2 5 

  5  3    1 

Rozrywka 

Sudoku 

Policjant zatrzymuje kierowce i mówi: 
  - Po raz drugi mówię panu, że zgubił pan 
swój towar! 
- A ja po raz drugi mówię panu, że jest goło-
ledź, a ja jade piaskarką! 

Babcia przychodzi do urzędu skarbowego. 
   Urzędniczka sprawdza dokumenty i mówi: 
   -Brakuje pani podpisu. 
   -Ale jak mam sie podpisać? 
   -No tak, jak jak się pani zazwyczaj podpi-
suje. 
   Starsza pani wzięła długopis i napisała: 
   "całuję was mocno, babcia Aniela".  

Grają dwie kaczki w okręty: 
- H5N1 
- Trafiony, zatopiony!  

Z zeszytów szkolnych: 
 
„Hektor uciekał nie ze strachu, tylko z trwogi o własne 

życie. ” 
„Okręt żelazny utrzymuje się na wodzie dzięki temu, że 

jego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni morza.” 
„Linie papilarne pozwalają zdezynfekować przestępcę.” 
„Nobilitacja to nadanie nagrody Nobla.” 
„Na obrazie Chełmońskiego widać chłopca jedzącego 

zupę i bociana.” 
„Soplica staje się z wielkiego zabijaki malutkim robacz-

kiem.” 
„Marynarzy o jednym oku nazywamy piratami.„ 
„Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral.” 

- Prawda to, że minuta śmiechu         
wydłuża życie o 5 minut? 
- Zależy, z kogo się śmiejemy.  


