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Przedmowa

Drodzy Ósmoklasiści i Gimnazjaliści!

Przed Wami ważny moment – stoicie bowiem przed wyborem szkoły 
średniej. To jedna z kluczowych decyzji podejmowanych w życiu. Czas 
szkoły ponadgimnazjalnej, która w zbliżającym się roku szkolnym 
przekształci w szkołę ponadpodstawową, jest bez wątpienia szczególnym 
okresem w życiu każdego człowieka. Może bowiem znacząco 
zadecydować o Waszej dalszej wędrówce. Chcielibyśmy bardzo, abyście 
rozważyli podjęcie nauki w progach naszej szkoły. W związku z tym 
oddajemy w Wasze ręce specjalne wydanie „Kolejówki” – szkolnej 
gazetki wydawanej od roku szkolnego 2018/2019, w której pragniemy 
zachęcić Was do wyboru CKZiU Zbąszynek. Pokrótce prezentujemy 
w niej oferowane kierunki kształcenia, a dodać należy, że oferujemy ich 
pełną gamę – od liceum ogólnokształcące (zarówno trzy-, jak 
i czteroletniego) przez cztero- i pięcioletnie technikum oraz szkołę 
branżową. W tym wyjątkowym numerze  naszego czasopisma znajdziecie 
również wypowiedzi uczniów na temat szkoły. Mamy nadzieję, że staną 
się one na tyle interesujące, iż spotkamy się 1 września 2019 roku. 
Zanim jednak to nastąpi, życzymy wszystkim Wam pomyślności na 
kwietniowych egzaminach (gimnazjalnym i ósmoklasisty). Ufamy, że 
finalizacja nauki w gimnazjum oraz w szkole podstawowej skutkować 
będzie zadowalającymi Was wynikami na miarę ambicji i sumienności 
połączonych z pracowitością. 

Powodzenia!
Redakcja
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
To szkoła ponadgimnazjalna, która nie decyduje ostatecznie o wykonywanym 
zawodzie. Daje możliwość rozwoju  i poszerzenia wiedzy w określonym kierunku. 
Pozwala dłużej zastanowić się nad późniejszymi wyborami zawodowymi. Po 
zakończeniu nauki absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na różnych 
kierunkach studiów. W naszej ofercie znajdziesz, następujące przedmioty 
uzupełniające:

 To doskonały kierunek dla wszystkich interesujących się militariami 
i wojskowością. Świetnie rozwiniesz tutaj swoje zainteresowania.

 Z powodzeniem odnajdą się tu również ci, którym nieobce jest poczucie 
misji wynikające z postawy odpowiedzialności i bezpieczeństwa za 
drugiego człowieka.

 Edukacja wojskowo-pożarniczo przygotuje Cię do pełnienia 
odpowiedzialnej funkcji m.in. w szeregach straży pożarnej oraz wojska.

 Nasza szkoła współpracuje z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną 
im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego.

 Jest to propozycja dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi 
technologiami.

 W ramach kształcenia na tym kierunku będziesz udoskonalał umiejętność 
przygotowywania i opracowywania od podstaw profesjonalnych filmów 
i teledysków. Nauczysz się świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze 
środków masowego przekazu.

 To licealiści z edukacji multimedialnej realizują szkolne wiadomości 
przygotowywane kilka razy w roku szkolnym. Jeśli więc czujesz w sobie 
dryg dziennikarza – ten kierunek z pewnością Cię zadowoli!

Możesz także nie realizować żadnego przedmiotu uzupełniającego.

Zwieńczeniem edukacji w liceum jest egzamin maturalny, którego pozytywne 
zaliczenie uprawnia do podjęcia studiów wyższych.



TECHNIKUM
Technikum jest szkołą, która stanowi alternatywę dla liceum ogólnokształcącego. 
Choć trwa o rok dłużej, warto mieć na uwadze, że poza wykształcenie ogólnym 
absolwent tej szkoły ma możliwość zdobycia zawodu. Szkoła ta daje jednocześnie 
uczniom szansę dalszej edukacji na studiach wyższych.

Technik mechatronik zalicza się on do tzw. zawodów 
przyszłości. Łączy bowiem w sobie wiedzę 
i umiejętności z zakresu mechaniki, informatyki, 
automatyki i elektroniki. Powszechnie występuje wysokie 
zapotrzebowanie na rynku pracy, nietrudno jest więc 
znaleźć zatrudnienie, zwłaszcza dla specjalisty.

Technik informatyk związany jest z wykonywaniem prostych zadań instalacyjnych, 
obsługą systemów aplikacyjnych, współpracą z zespołem informatyków 
podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub 
eksploatacji. To ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla 
ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. 

Technik elektryk jest to zawód związany 
z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz 
konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. 
Praca technika elektryka wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością, gdyż zapewnia bezpieczeństwo 

osobom korzystającym z urządzeń elektrycznych.

Technik architektury krajobrazu jest najdynamiczniej 
rozwijającą się dziedziną architektury. Architekt krajobrazu 
zajmuje się bowiem wszystkim związanym z zielenią: 
projektuje, przygotowuje, pielęgnuje oraz nadzoruje tereny 
zielone. To idealny kierunek dla młodych, kreatywnych ludzi 
z dużym zaangażowaniem i cierpliwością.



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Szkoła branżowa jest placówką realizującą program nauczania w zakresie kształcenia 
ogólnego oraz kształcenia zawodowego. Trwająca trzy lata nauka ukierunkowana jest 
na zdobycie konkretnego zawodu. Szczególnie polecamy ją więc tym, którym zależy 
na szybkim usamodzielnieniu się i podjęciu pracy zarobkowej. Po ukończeniu szkoły 
naukę można kontynuować w dwuletniej branżowej szkole II stopnia. Uczniowie 
uczący się w klasie wielozawodowej mają możliwość podjęcia pracy w dowolnym 
zawodzie. Miejsce praktyk wybierają sobie sami. Praktyki odbywają się przez tydzień, 
następnie tydzień zajęć ogólnokształcących w szkole i tak naprzemiennie. 
Najpopularniejsze zawody, wybierane przez naszych dotychczasowych uczniów to: 
cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz małej 
gastronomii, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy, posadzkarz, rzeźnik- 
wędliniarz, sprzedawca, stolarz. Z uwagi na dużą liczbę małych i większych zakładów 
rzemieślniczych kandydaci do klas wielozawodowych nie mają problemu ze 
znalezieniem miejsca praktyki.



Nie tylko lekcje…
Przegląd wybranych kół zainteresowań 

działających w CKZiU Zbąszynek

W naszej szkole uczniowie mają szereg 
możliwości rozwijania swoich talentów. 
Wyspecjalizowana kadra dokłada wszelkich 
starań, aby uczniowie mogli nie tylko 
z powodzeniem przystępować do egzaminów 
maturalnych i zawodowych. Nauczyciele dbają 
również o rozwój zainteresowań swoich 
podopiecznych. Wśród wielu działających 
w szkole kół zainteresowań uczniowie mogą 
uczestniczyć w następujących zajęciach 
rozwijających zamiłowania:

 Koło fizyczno-astronomiczne
 Koło geograficzno-przyrodnicze „Globtroter”
 Koło teatralne
 Redakcja szkolnej gazetki „Kolejówka”
 Redakcja wiadomości szkolnych
 Zajęcia sportowe (lekkoatletyka, piłka 

siatkowa, unihokej i inne)
 Cheerleaderki
 Szkolne Muzeum Historyczne

Każdego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele organizują ponadto wiele 
imprez okolicznościowych. Niektóre z nich są na stałe wpisane w kalendarz 

wydarzeń, bo nie wyobrażamy sobie bez nich szkolnej rzeczywistości.



Nasi uczniowie o szkole
Moglibyśmy zapewniać Was sami o zaletach wyboru naszej szkoły. Postanowiliśmy 
jednak zapytać uczniów, którzy w minionych latach – tak jak Wy – zmuszeni byli 
dokonać wyboru szkoły średniej. Oni wybrali CKZiU Zbąszynek. Jak więc czują się 
u siebie? Oto wybrane opinie.

Nasza szkoła ma wyluzowanych, sympatycznych nauczycieli, z którymi lekcje są naprawdę przyjemne. 
Poza tym znalazłem tu szansę na lepsze poznanie siebie i rozwijanie swoich zainteresowań. 
Niepowtarzalna w naszej szkole z pewnością jest atmosfera: ludzie są tu naprawdę świetni. Sam 
miałem wątpliwości przy wyborze szkoły, ale przyjście tutaj było dobrą decyzją. Nasza szkoła jest 
najlepsza. (Dorian, kl. 1A)

Mogę polecić nasza szkołę, ponieważ są tutaj naprawdę wartościowe osoby. Dużo można się nauczyć 
i na większości nauczycieli można naprawdę polegać. Pomagają z każdą sprawą, co sprawia, że 
czujemy się tutaj jak w domu. W naszej szkole niepowtarzalne są cheerleaderki oraz siatkarki. Starają 
się w każdym meczu i dają z siebie wszystko. Prężnie działa też np. samorząd i klasy, które organizują 
szkolne imprezy. Szkoła jest warta polecenia. Tacy nauczyciele jak np. pani Elżbieta Spychała, będąca 
jednocześnie kierownikiem szkolenia praktycznego, stara się, żebyśmy wiedzieli wszystko, co jest 
potrzebne do dalszej pracy po szkole i dba o naszą przyszłość. (Jowita, kl. 1W)

Mogę polecić tę szkołę, ponieważ jest tu dobry poziom nauczania, a także piękne uczennice. (Miłosz, kl. 1B)

Szkołę mogę polecić za cudowną atmosferę oraz za niesamowitych nauczycieli. Nasza szkoła jest 
warta rekomendacja także z uwagi na różnorodność kierunków. Każdy może znaleźć coś dla siebie. 
(Klaudia, kl. 1A)

Naszą szkołę mogę polecić przede wszystkim ze względu na atmosferę i wspaniałych ludzi oraz 
imprezy tematyczne. Dużą atrakcją jest możliwość dołączenia do cheerleaderek. A tak poza tym każdy 
znajdzie w tej szkole coś dla siebie. (Karolina, kl. 2A)

Uważam, że szkoła jest godna polecenia. Nauczyciele dobrze opracowują tematy na lekcji, prezentują nam 
liczne prezentacje, które są zrozumiałe dla nas. Na zajęciach wojskowych ćwiczymy musztrę, uczymy się 
strzelać z broni. Organizujemy zajęcia terenoznawcze. Współpracujemy z wojskiem z Międzyrzecza oraz 
z Bolesławca, które organizuje dla nas obozy wojskowe, szkolenia oraz interesujące spotkania. Na lekcjach 
geografii przeprowadzamy liczne doświadczenia, organizujemy wycieczki, które pozwalają nam poznać 
świat nie tylko z kartek papieru, lecz w praktyce. (Julita, kl. 2A)

Mogę ją polecieć za dobry poziom nauczania oraz otwartość. (Janek, kl. 4IM)

Naszą szkołę mogę polecić za to, że jest w niej naprawdę fajna atmosfera. (Kamila, kl. 2A)

Szkoła daje dużo możliwości samorozwoju. Przyciąga uwagę! (Izabela 3IAE)

Polecam tę szkołę za cudowne kobiety. (Maciek, kl. 3IAE)

Ciekawe zajęcia edukacji pożarniczo-wojskowe oraz świetne osoby, które można poznać w tej szkole 
sprawiają, że warto wybrać tę szkołę. (Dżesika, kl. 2A)

Nauczyciele są rewelacyjni i wyrozumiali. (Bartek, kl. 2IM1)



Nie zwlekaj i już dziś
wybierz dla siebie dobrą szkołę!

Szczegóły związane z tegoroczną rekrutacją znajdziecie na stronie:
http://ckziu.zbaszynek.pl/rekrutacja/
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