Rekrutacja
na2020/2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ
I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH

1

im. kpt. hm. Andrzeja
Romockiego "Morro"
w Barlinku

www.zsipo.eu
NIE SZUKAJ DALEKO

LICEUM

TECHNIKUM

Możliwość rozwoju w wielu
kierunkach dla tych, którzy
wiedzą już czego chcą od życia
i dla jeszcze niezdecydowanych.
4-letnia nauka w liceum
pewnością pomoże Ci
w zdobyciu indeksu na wyższe
uczelnie i realizacji marzeń.

W trakcie 5-letniej po SP na
przedmiotach ogólnokształcących
przygotujesz się do zdania matury
(na poziomie podstawowym
i rozszerzonym), zaś dzięki treściom
realizowanym na przedmiotach
zawodowych i praktykach zdasz
egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe.

PROJEKTY UE,
PRAKTYKI I STAŻE
ZAGRANICZNE
REALIZUJEMY PROJEKTY
współfinansowane ze środków UE
„Ze szkoły do pracy!” kwota dofinansowania
2 086 956,00 PLN
„Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy
w zawodzie"dofinansowanie 703 842,50 PLN
Bogata oferta kursów, szkoleń i staży
zawodowych SZANSĄ NA SUKCES!!!

SZKOŁA
BRANŻOWA
W cyklu 3-letnim szkoła kształci
w zawodach:
· mechanik pojazdów
samochodowych
· mechanik-monter maszyn
i urządzeń
· ślusarz
· sprzedawca
· wielozawodowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA A

KLASA B

KLASA C

profil
przyrodniczo-ścisły

profil społecznoprawniczy

profil
humanistyczno-naukowy

ROZSZERZENIA:
język obcy, matematyka,
geografia lub biologia

ROZSZERZENIA:
j. polski, język obcy
WOS lub historia

ROZSZERZENIA:
j. polski, j. obcy,
biologia lub geografia

PROJEKTY ERASMUS+
PROJEKTY WYMIAN DLA MŁODZIEŻY
"SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU
I PRACY W KRAJACH UE" - projekt w tematyce
kstzałcenia za granica, doradztwa zawodowego
i rozpoznania europejskiego rynku pracy.
"WYNALAZCY I INNOWATORZY - NASZE
DZIEDZICTWO I NASZA PRZYSZŁOŚĆ" - projekt
z dziedziny rozwoju techniki, historii innowacji
w krajach partnerskich.
"MIGRACJA EUROPEJSKA OKIEM
DZIENNIKARSKIM" - projekt z zakresu dziennikarstwa,
zg łebiający problematykę migracji
w Europie, w tym współcześnie oraz przybliżający
arkana pracy w mediach.

KOŁA
ZAINTERESOWAŃ
· gazetka szkolna „Sqlpress”
· kabaret szkolny „Nieogarnięci”
· klub turystyki „Włóczykij”
· koło ekologiczne
· koło historyczne
· wolontariat
· zajęcia wokalne
· drużyna strzelecka
· zajęcia sportowe

TECHNIKUM
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TECHNIK
MECHANIK

TECHNIK
INFORMATYK

TECHNIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Będziesz przygotowany do:
obsługi nowoczesnych
maszyni urządzeń,
wykonywania prac
projektowych,
produkcyjnych,
remontowo-instalacyjnych
oraz komputerowego
wspomagania projektowania.

W tym zawodzie zdobędziesz
umiejętności:
•montaż i eksploatacja
komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych,
•projektowanie lokalnych sieci
komputerowych
i administrowanie sieciami,
•tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami.

Będziesz przygotowany do:
serwisowania pojazdów
samochodowych, ustalania
przyczyn ich niesprawności
i prowadzenia dokumentacji
związanej z funkcjonowaniem
stacjiobsługowej, poznasz
najnowsze technologie i metody
diagnostyczne

TECHNIK
HANDLOWIEC

TECHNIK
TECHNIK
HOTELARSTWA EKONOMISTA

Znajdziesz pracę w Polsce
i krajach UE jako:
•merchandiser, rferent,
asystent ds. zaopatrzenia,
•referent/asystent ds. obsługi
klienta,
•kierownik działu handlowego
•specjalista ds. sprzedaży,
•specjalista ds. zaopatrzenia.

Możliwość zatrudnienia:
•w hotelach, ośrodkach
wypoczynkowych, zakładach
uzdrowiskowych, pensjonatach,
zajazdach, gościńcach,
schroniskach,
•w bazach: promowej,
żeglugowej, lotniczej,
prowadzenia własnej
działalności gospodarczej
kwater prywatnych
i agroturystyki.

Oferty pracy:
•w sekretariatach, bankach,
biurach rachunkowych,
urzędach gminy, urzędach
skarbowych i pocztowych,
•agencjach
ubezpieczeniowych,
•na różnych stanowiskach
w działach: marketingu,
zaopatrzenia, kadr, planowania
i księgowości, prowadzenia
działalności gospodarczej na
własny rachunek.

SZKOŁA BRANŻOWA
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MECHANIKMONTER MASZYN
I URZĄDZEŃ
Będziesz mógł: wykonać przegląd,
konserwacje i naprawy maszyn
i urządzeń z wykorzystaniem
uniwersalnych narzędzi
i przyrządów ślusarskich,
monterskich oraz specjalistycznych.

SPRZEDAWCA
Po ukończeniu szkoły
będziesz wykwalifikowanym
pracownikiem!

ŚLUSARZ
Zadaniem ślusarza jest:
ręczna lub ręczno-maszynowa
obróbka metali, budowa,
konserwacja i naprawa prostych
konstrukcji, mechanizmów,
narzędzi i wyrobów metalowych.

KLASA
WIELOZAWODOWA
Wybierzesz jeden z zawodów
i pracodawcę, u którego
odbędziesz praktykę.

CUKIERNIK

TYNKARZ

Zawód indywidualnego
wyboru dla osób
zainteresowanych wypiekami.

Zawód indywidualnego
wyboru, nauka profesji
u pracodawcy.

MECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Wybierając ten zawód
poza wiedzą ogólnotechniczną
poznasz warunki i sposoby
eksploatacji pojazdów oraz
sposoby ich naprawy.

PIEKARZ
Naukę zawodu odbędziesz
u pracodawcy, zajęcia
z przedmiotów ogólnych
w szkole.

DRUKAR

FLEKSOGRAFICZNY
Zawód indywidualnego wyboru,
nauka profesji
u pracodawcy.

KALENDARZ REKRUTACJI

PAMIĘTAJ
O TERMINACH !
13 LIPCA 2020
DO GODZ. 12.00
podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów
klasy pierwszej.

20 LIPCA 2020
DO GODZ. 15.00
potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli podjęcia nauki
w ZSIPO w Barlink i złożenie
w sekretariacie szkoły oryginału
świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz oryginału
zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty,
W przypadku T i BS I stopnia także
zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21 LIPCA 2020
DO GODZ. 12.00
ogłoszenie listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych im.
kpt. hm. Andrzeja Romockiego
„Morro” w Barlinku na rok szkolny
2020/2021.

do 23.06.2020
do godz. 15:00
SKŁADANIE WNIOSKÓW
O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

do 20.07.2020
do godz. 15:00
D O S T A R C Z E N I E Ś WI A D E C T W
I Z A Ś WI A D C Z E Ń
Z E G Z A MI N U
Kandydaci dołączają:
• Świadectwo lub poświadczoną przez dyrektora
kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
• Zaświadczenie lub poświadczoną przez dyrektora
kopię zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
• 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie).
• Kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia
składają zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w wybranym zawodzie (wydane przez lekarza
medycyny pracy).
• Zaświadczenia komisji konkursowych – laureaci
konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
• Zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia ucznia
w trakcie nauki w szkole podstawowej, w tym dla
finalistów konkursów, za osiągnięcia sportowe,
muzyczne, plastyczne, taneczne, praca w samorządzie
uczniowskim, itp.

