Informacja o planowanym naborze na rok szkolny 2014/2015
Typ szkoły

I Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji
Narodowej w Końskich
ul. kpt. Stoińskiego 4
26-200 Końskie
tel. 41 372 31 08

Zawód /profil kształcenia/
przedmioty planowane do
realizacji w zakresie
rozszerzonym
I a – humanistyczno-prawna
z rozszerzonym j. polskim, historią ,
wiedzą o społeczeństwie lub
językiem obcym nowożytnym

liceum
ogólnokształcące

I b – politechniczna
z rozszerzoną matematyką, fizyką,
informatyką lub językiem obcym
nowożytnym

www.lo1konskie.pl
lo1konskie@wp.pl

I c – biologiczno-chemiczna
z rozszerzoną biologią i chemią

I d – europejsko-turystyczna
z rozszerzonym językiem obcym
nowożytnym, geografią i wiedzą
o społeczeństwie
I e – menedżerska
z rozszerzoną matematyką ,
geografią
i językiem obcym nowożytnym .

Planowane języki obce
Uczniowie mają do
wyboru:
jęz. angielski,
jęz. niemiecki,
jęz. francuski,
jęz. rosyjski
Uczniowie mają do
wyboru:
jęz. angielski,
jęz. niemiecki,
jęz. francuski,
jęz. rosyjski
Uczniowie mają do
wyboru:
jęz. angielski,
jęz. niemiecki,
jęz. francuski,
jęz. rosyjski
Uczniowie mają do
wyboru:
jęz. angielski,
jęz. niemiecki,
jęz. francuski
jęz. rosyjski
Uczniowie mają do
wyboru:
jęz. angielski,
jęz. niemiecki,
jęz. francuski,
jęz. rosyjski

Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba
uczniów

1

28- 30

1

28- 30

1

28- 30

1

28- 30

1

28- 30

Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
na rok szkolny 2014/2015.
Lp.

Typ szkoły*

Zawód

Planowane
języki obce

IA – matematyka, informatyka, fizyka

1.

II Liceum
Ogólnokształcące im.
Marii SkłodowskiejCurie w Końskich,
ul. Sportowa 9,
26-200 Końskie,
tel. (41) 372 25 56,
http://lo2konskie.pl/
lo2konskie@poczta.fm

IA1 – (akademicka) matematyka,
do wyboru: fizyka, geografia, biologia,
chemia)

liceum

IB – język obcy (angielski lub niemiecki),
geografia, do wyboru: podstawy
przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie)
IC – język polski, historia, do wyboru:
dziennikarstwo, wiedza o społeczeństwie
ID – biologia, chemia, matematyk stosowana
IE –język obcy, matematyka, geografia
(angielki lub niemiecki), ekonomia stosowana

Pierwszy język:
angielski lub
niemiecki.
Drugi język:
angielski,
niemiecki,
rosyjski,
francuski.
Dla chętnych
hiszpański
w grupach
międzyoddziało
wych

Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba
uczniów

1

28-30

1

15-20

1

28-30

1

28-30

1

28-30

1

28-30

Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
na rok szkolny 2014/2015.

Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły*

Zawód

Planowane
języki obce

Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba
uczniów

technik architektury krajobrazu
(dodatkowe zajęcia z kosmetologii)
technik elektryk

1.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Końskich,
ul. Stanisława Staszica 5
tel. (41) 372 69 41,

technik elektronik
technikum

2
90

technik pojazdów samochodowych

http://www.zsp1konskie.com
zsp1kon@neostrada.pl
zsp1kon@gmail.com.

technik informatyk – klasa wojskowa

j. angielski
j. niemiecki
j. rosyjski

zasadnicza
szkoła
zawodowa

technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
elektromechanik pojazdów
samochodowych
operator obrabiarek skrawających
mechanik – monter maszyn i urządzeń

1
j. angielski
j. niemiecki

1

30

Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
na rok szkolny 2014/2015.

Lp.

Nazwa szkoły

Typ szkoły*

Zawód, przedmioty planowane do realizacji w
zakresie rozszerzonym
technik usług fryzjerskich
– język angielski, biologia

1

2

Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Końskich
ul. Warszawska 63,
tel.(41) 372 65 57

technikum
technik budownictwa – język angielski, chemia

Planowane
języki obce

język angielski
język niemiecki

kucharz, sprzedawca

wielozawodowa
http://www.zsp1konskie.com zasadnicza szkoła
zawodowa
murarz – tynkarz
zsp2konskie@gmail.com
mechanik pojazdów samochodowych

język angielski
język niemiecki

Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba
uczniów

1

30

½

15

½

15

½

15

½

15

Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych
dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2014/2015.
Szkoła

Lp.

1

Typ szkoły

Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Końskich
ul. Warszawska 63

liceum
ogólnokształcące

Zawód

Planowane
języki obce

język angielski
język niemiecki

Planowana Planowana
liczba
liczba
oddziałów uczniów

1

30

Dla
młodzieży

Dla dorosłych
Forma
Forma
stacjonarna zaoczna

X

Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
na rok szkolny 2014/2015.

Lp.

1

Nazwa szkoły

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Końskich,
ul. Piłsudskiego 68
tel. (41) 372 34 68,
http://www.ekonomikkonskie.pl/
zsp3.konskie@neostrada.pl

Typ szkoły*

Zawód, przedmioty planowane do realizacji w
zakresie rozszerzonym

Planowane
języki obce

Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba
uczniów

Technik ekonomista – geografia, matematyka
Technik handlowiec-geografia, język obcy
Technik informatyk – matematyka, fizyka
Technikum

Technik teleinformatyk – matematyka, fizyka
Technik obsługi turystycznej – geografia,
język obcy
Technik żywienia i usług gastronomicznych –
biologia, język obcy
Technik hotelarstwa – geografia, język obcy

Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski

3

90

Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
na rok szkolny 2014/2015.

Lp.

Typ szkoły*

Zawód, przedmioty do wyboru przez ucznia
realizowane w zakresie rozszerzonym

1

Liceum
Ogólnokształcące

matematyka, fizyka, język polski, historia,
biologia, chemia, geografia,
wiedza o społeczeństwie
technik logistyk
dwa wybrane przedmioty ogólnokształcące
realizowane w zakresie rozszerzonym

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie,
ul. Stanisława Staszica 4
26-220 Stąporków
tel. 41 374 11 44
fax. 41 374 18 02
2

szkola@zspstaporkow.neostrada.pl
www.zspstaporkow.pl

kwalifikacje w ramach zawodu:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz
danych oraz administrowanie bazami.
Technikum

technik informatyk
dwa wybrane przedmioty ogólnokształcące
realizowane w zakresie rozszerzonym
kwalifikacje w ramach zawodu:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu
zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi
podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu
zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych.

Planowane
języki obce

Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba
uczniów

1

30

½

15

½

15

obowiązkowy:
język angielski
(podstawowy lub
rozszerzony)
do wyboru:
język niemiecki
(podstawowy)
lub
język rosyjski
(podstawowy)

Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
na rok szkolny 2014/2015.
Lp.

1.

Nazwa szkoły

Typ szkoły*

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
w Baryczy,
Barycz 64,
tel. (41) 372 52 19,

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do
Pracy

Zawód

Planowane
języki obce

Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba
uczniów

-------

1

10

Język
angielski

1

8

http://soswbarycz.szkolnastrona.pl
sosw.barycz@onet.pl
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna kucharz

IN FO R MAC JA
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

GIMNAZJALISTO!!!
ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ NA KSZTAŁCENIE
W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH - JEŚLI TAK,

ZAMIESZKAJ W BURSIE SZKOLNEJ
W KOŃSKICH PRZY UL. M. PIŁSUDSKIEGO 112
PLACÓWKA OFERUJE:
1.Całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku sprawowaną przez
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
2.W sytuacjach trudnych indywidualną pomoc psychologa.
3.Całodzienne wyżywienie według obowiązujących norm żywieniowych,
stawka żywieniowa dzienna wynosi 9 złotych. Miesięczna opłata za
zakwaterowanie wynosi 70 złotych.
4.Bezpłatny dostęp do internetu: W-Fi.
5.Rozwijanie zainteresowań poprzez pracę w działających na terenie bursy
sekcjach i kołach zainteresowań.
6.Placówka położona jest w bardzo dobrym miejscu w mieście - bliskość
do szkół: I LO, ZSP NR 1, ZSP NR 3, ZDZ oraz „Uniwerku”.
7.Uczniowie pochodzący z rodzin o niskich dochodach, zameldowani w bursie
na pobyt czasowy dostają dodatkowo 90 złotych dopłaty do zasiłku
rodzinnego.
8.Rodzice (opiekunowie prawni) mogą starać się o dofinansowanie do dożywiania w Ośrodku
Pomocy Społecznej w gminach w których zameldowane są ich dzieci.
Około 30% wychowanków bursy korzysta z takiej formy pomocy.
9.Dokumentacja potrzebna do przyjęcia do bursy: - podanie o przyjęcie dziecka
do bursy podpisane przez rodzica /opiekuna prawnego/, - wypełniona przez
rodzica /opiekuna prawnego/ karta informacyjna wychowanka(do wypełnienia
w bursie).
10.Termin składania podań o przyjęcie do bursy od dnia: 05.05. 2014r.do 15.09.2014r.
Termin przyjęcia młodzieży do bursy do dnia: 30. 09. 2014r.
W placówce zostały przeprowadzone kompleksowe remonty oraz został zakupiony nowy sprzęt,
dzięki czemu warunki mieszkaniowe zostały dostosowane do wymaganych standardów. Bursa jest
placówką nowoczesną, dbającą o rozwój i wychowanie młodzieży.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA BURSY SZKOLNEJ W KOŃSKICH PRZY
UL.PIŁSUDSKIEGO 112 I ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ PLACÓWKI.. Numer
kontaktowy: 41-372-24-34.
Dyrektor Bursy
Ewa Ostrowska

