Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich
w Kozienicach
Nasza szkoła jest zespołem publicznych szkół
ponadgimnazjalnych o ponad czterdziestoletniej tradycji.
Uczniowie szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na
egzaminie maturalnym i egzaminach zawodowych, dzięki
temu zdecydowanie wzrastają ich szanse na zdobycie
indeksów wyższych uczelni.
Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią i zdobywa
wyróżnienia. W roku 2016 po raz kolejny została
nagrodzona w Ogólnopolskim Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych „Perspektywy”, zdobywając tytuł
„Brązowej Szkoły”.
Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną,
laboratoriami, w tym czteroma pracowniami
komputerowymi, w których uczniowie mają dostęp do
szybkiego Internetu. Posiadamy bardzo dobrze
wyposażoną bibliotekę i czytelnię z centrum
multimedialnym, siłownię, boiska Orlik 2012, a także
syntetyczną bieżnię lekkoatletyczną. Uczniowie mają
możliwość korzystania z opieki medycznej,
psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Ponadto
uczniowie spoza miasta mogą zamieszkać w internacie.
Szkoła jest chroniona i stale monitorowana, dzięki temu
wszyscy czują się w niej bezpiecznie.
Kadra nauczycielska wdraża nowoczesne metody
nauczania. W szkole prężnie działają organizacje
uczniowskie. Zajęcia językowe, komputerowe i laboratoria
prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje
międzynarodowe projekty Erasmus+, które umożliwiają
zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą oraz
wszechstronny rozwój.
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Szkoła przygotowała bardzo bogatą ofertę dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych.
Nasza szkoła to miejsce przyjazne uczniom. Młodzież
zdobywa tu rzetelną wiedzę, jak również ma możliwość
rozwoju intelektualnego i kulturalnego w życzliwej
atmosferze.
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Nasi uczniowie razem z kolegami z Włoch, Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii i Węgier uczestniczą w realizacji
międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus+
„Maths Together” (2014-2017 mato.zslp.edu.pl). Mogą
wziąć udział w kolejnych edycjach projektów PolskoWłoskiej Wymiany Młodzieży i Polsko-Francuskiej
Wymiany Młodzieży. W ramach tych programów
uczniowie mają możliwość wyjazdów zagranicznych
na międzynarodowe warsztaty. Wspólnie ze szkołami z
Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Czech przygotowaliśmy
projekt Erasmus+ EuApp16 dotyczący programowania i
mechatroniki. Jeśli projekt ten zostanie zaakceptowany,
to nasza szkoła uzyska również patronat Uniwersytetu w
Wormacji (RFN) na lata 2016-2018. W zbliżającym się
nowym roku szkolnym w ramach projektów Erasmus+
chcemy też kontynuować współpracę z instytucjami
szkoleniowymi w Portugalii.

Liceum
Ogólnokształcące
klasy z rozszerzonym programem nauczania:
matematyki i informatyki,
matematyki i fizyki,
języka polskiego i historii,
biologii i chemii,
matematyki i geografii.
Uczniowie naszego liceum wybierają później jedno rozszerzenie.
W naszej szkole nauczany jest również przedmiot
uzupełniający geoinformatyka oraz grafika inżynierska.

czteroletnie

technik żywienia i usług gastronomicznych
(rozszerzenie biologii i chemii)-klasa z j. angielskim i j.
francuskim
klasy z j. angielskim i j.niemieckim:
technik mechanik (rozszerzenie matematyki i fizyki)
technik elektryk (rozszerzenie matematyki i fizyki)
technik ekonomista (rozszerzenie matematyki i
geografii)

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa trzyletnia
ślusarz, elektryk, sprzedawca, klasa
wielozawodowa (klasy z językiem niemieckim)

Dane kontaktowe
szkoły
Ul. Warszawska 72
26-900 Kozienice
tel. / faks 486146783

Zapraszamy
gimnazjalistów, by skorzystali
z naszej bogatej oferty i zdobyli
wykształcenie niezbędne do
podjęcia studiów wyższych lub do
zdobycia wymarzonego zawodu.

http://www.zslp.edu.pl
http://mato.zslp.edu.pl
http://praktykierasmus.zslp.edu.pl

Dyrektor
dr Ryszard Zając
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