
Zespół Szkół nr 1 

im. Jana Pawła II 

w Przysusze 

proponuje naukę w roku szkolnym 2021/2022 

w następujących typach szkół: 
 

Liceum Ogólnokształcące  

(4 - letnie) 

 klasa biologiczno – chemiczna  

Uczeń realizuje rozszerzony program nauczania biologii, 

chemii, języka angielskiego, przygotowując 

się do studiów uniwersyteckich na  kierunkach 

medycznych oraz przyrodniczych. 

 klasa matematyczno – fizyczna 

Uczeń realizuje rozszerzony program nauczania 

matematyki, fizyki, języka angielskiego,    przygotowując 

się  do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na 

kierunkach ścisłych. 

 klasa matematyczno-geograficzno-informatyczna  

Uczeń realizuje rozszerzony program nauczania 

matematyki, geografii, informatyki, przygotowując się  

do studiów politechnicznych i uniwersyteckich na 

kierunkach ekonomicznych oraz ścisłych. 

 klasa językowa 

Uczeń realizuje rozszerzony program nauczania języka  

angielskiego, języka francuskiego, języka polskiego,  

przygotowując się  do studiów uniwersyteckich na               

kierunkach  lingwistycznych oraz społecznych. 

 klasa humanistyczna  

Uczeń realizuje rozszerzony program nauczania języka 

polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, 

przygotowując się  do studiów uniwersyteckich na 

kierunkach: prawniczych, humanistycznych, 

artystycznych oraz społecznych. 

 klasa europejska  

Uczeń realizuje rozszerzony program nauczania 

geografii, języka angielskiego,  wiedzy  

o społeczeństwie, przygotowując się  do studiów 

uniwersyteckich na  kierunkach  przyrodniczych 

oraz społecznych. 

 

 

 

Technikum Informatyczne 

(5 – letnie) 

 
Klasa przygotowuje do wykonywania zawodu technik 

informatyk lub kontynuowania nauki na studiach 

technicznych. 

 

Uczeń zdobędzie umiejętności z zakresu: 

- projektowania grafiki  i animacji komputerowej, 

- tworzenia i administrowania  stronami WWW, 

- projektowania baz danych i administrowania bazami, 

- administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi, 

- naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego, 

- administrowania stronami  i aplikacjami 

internetowymi, 

- projektowania i wykonywania lokalnej sieci 

komputerowej, 

- montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń 

peryferyjnych. 

 

W trakcie nauki uczniowie przystępują do kolejnych 

części egzaminu zawodowego, które obejmują 

kwalifikacje:  

 

Kwalifikacja INF.02.   
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych  

i lokalnych sieci komputerowych 

Kwalifikacja INF.03. 
Tworzenie i administrowanie stronami                                 

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych  

 

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla 

kwalifikacji  INF.02. i INF.03. oraz  posiada status 

akademii lokalnej Cisco w ramach programu Cisco 

Networking Academy. Absolwenci kursu uzyskują 

certyfikat umiejętności komputerowych IT Essentials 

5.0. 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o przyjęcie ucznia do 

szkoły (na formularzu szkoły), 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 dwie fotografie (podpisane na odwrocie), 

 zaświadczenie o braku przeciwwskazań  

zdrowotnych do kształcenia w zawodzie 

technik informatyk (dotyczy kandydatów do 

technikum) 

 

HARMONOGRAM NABORU 

 

Czynności Terminy 
Kandydaci do klasy 

pierwszej składają w szkole 

wniosek(do pobrania w sekretariacie 

szkoły lub na stronie 

www.zsp.przysucha.edu.pl ) wraz   
z dokumentami, które będą brane pod 
uwagę w przypadku równorzędnych 
wyników w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 

 

od 17.05  

do 21.06 

   2021r. 

Kandydaci składają 

świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz  

zaświadczenia o wynikach  

egzaminu ósmoklasisty.  

 

od 25.06 

do 14.07      

    2021r. 

Podanie do wiadomości list  

kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

22.07. 

2021r. 

Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają 

wolę podjęcia nauki poprzez  

przedłożenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone 

wcześniej, oraz w przypadku kandydatów 

do technikum - zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

 

od 23.07.  

do 30.07.  

 2021 r. 

Podanie do wiadomości list  

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
2.08. 

2021r. 
 

 

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za: 

 wynik egzaminu ósmoklasisty, 

 oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

      wybranych przedmiotów zróżnicowanych dla        

      poszczególnych klas, 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem, 

 inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia  

szkoły podstawowej. 



 
Czy wiesz, że: 

 
 na terenie szkoły działają: Szkolny Klub Wolontariatu, koło

 PCK, ruch honorowego krwiodawstwa, Klub Europejski, 

 

 corocznie w ramach Dnia Profilaktyki 

odbywa się turniej piłki siatkowej: 

„Szkoła bez nałogów”, 

 
 pomimo pandemii COVID-19 uczniowie brali  

udział w organizowanych zdalnie olimpiadach  

przedmiotowych takich jak: XIV Olimpiada  

o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiada Wiedzy 

Ekologicznej, Olimpiada Teologii Katolickiej oraz 

Olimpiada Znajomości Afryki,  

 
 odbyły się konkursy on-line m.in. Konkurs "Żołnierze 

Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny pn. ,,Kwiaty dla Babci i Dziadka", Konkurs 

High School Business Challenge oraz Konkurs 

Znajomości Języka Angielskiego, 

 

 uczniowie biorą udział w zajęciach Uniwersytetu 

Polarnego oraz w Turnieju Debat Historycznych  

       i szkoleniach on-line przygotowujących do debat, 
 
 młodzież ZS nr 1 uczestniczy w posiedzeniach 

światowego zespołu młodzieży #Youth4ClimateLive 

Series pod przewodnictwem przedstawicieli ONZ  

       i włoskiego Ministerstwa Środowiska oraz  

      w projekcie „Lekcje z ZUS”, 

 
 nauczyciele organizują konkursy wewnątrzszkolne np.  

w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego – konkurs 

gramatyczny z języka polskiego oraz  w ramach 

Europejskiego Dnia Języków Obcych – konkurs znajomości 

kultury i historii Wielkiej Brytanii,  

 
 od 2004 roku należymy do Rodziny Szkół noszących imię 

Jana Pawła II , corocznie uczniowie biorą  udział 

 w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół Jana Pawła II  

w Częstochowie. 
 

 

 

Dlaczego warto wybrać  

Zespół Szkół nr 1  

im. Jana Pawła II w Przysusze? 
 

1. Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie                     

w kształceniu młodzieży - od 68 lat szkolimy 

kolejne pokolenia uczniów. 

 
2. Podopieczni naszej placówki osiągają bardzo 

dobre wyniki na egzaminach maturalnych,  

a zdawalność egzaminu dojrzałości w 2020r.  

w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum 

Informatycznym ukształtowała się na poziomie 

wyższym niż ogólnopolski. 

 

3. Liceum i Technikum mogą poszczycić się 

wysokim EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). 

Wskaźnik ten obiektywnie ukazuje wartość szkoły, 

obala mity i pokazuje rzeczywisty wpływ szkoły na 

rozwój wiedzy i umiejętności uczniów. Sprawdź na 

stronie: http://ewd.edu.pl/wskaźniki/matura/ 

 

 Przystąpienie do egzaminów zawodowych 

umożliwia uczniom Technikum uzyskanie 

kompetencji informatycznych atrakcyjnych na 

rynku pracy. 

 

5. Najzdolniejsza młodzież Zespołu Szkół nr 1 

za wysokie wyniki w nauce otrzymuje Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Starosty 

Powiatu Przysuskiego.  

 

6. Nasi absolwenci dostają się na wymarzone 

kierunki studiów na najlepszych uczelniach 

państwowych w Polsce. 

 

7.Kadra pedagogiczna jest wysoko 

wykwalifikowana, a wśród nauczycieli znajduje się 

liczne grono egzaminatorów Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 
 

 

Zespół Szkół nr 1 

im. Jana Pawła II 

w Przysusze 

 

     Informator dla kandydatów 

na rok szkolny 2021/2022 

 
 

 

 

 

 

Aleja Jana Pawła II nr 13 

26-400 Przysucha 

tel./fax (048) 675-25-70 

www.zsp.przysucha.edu.pl 

e-mail: zsp@przysucha.pl 

 
 

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00  

w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej  
zsp.przysucha.edu.pl 

 

http://ewd.edu.pl/wskaźniki/matura/

