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(klasy z językiem angielskim oraz 
francuskim (od podstaw) lub niemieckim 
(kontynuacja)) 

Oferujemy naukę przedmiotów 
uzupełniających: geoinformatyka i 
grafika inżynierska. 
Szkoła ta bardzo dobrze przygotowuje 
do podjęcia studiów wyższych, w 
kolejnym etapie edukacyjnym daje 
szansę na zdobycie wymarzonego 
zawodu 

II Liceum 
Ogólnokształcące 
4-LETNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 
klasy z rozszerzonym programem nauczania:  

matematyki, informatyki i j. angielskiego 

matematyki, fizyki i j.angielskiego 

języka polskiego, historii i j. angielskiego 

biologii, chemii i j. angielskiego 

matematyki, geografii ij. angielskiego 
Zgodnie z wyborem uczniów zwykle trzecim rozszerzeniem 
jest zwykle język angielski.



Branżowa Szkoła I-go 
stopnia  
(trzyletnia po szkole podstawowej) 

ślusarz,  
elektryk,  
klasa wielozawodowa  
(klasy z językiem niemieckim) 

Technikum 
5-LETNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 
technik żywienia i usług gastronomicznych 
(rozszerzenie angielskiego) 

technik mechanik (rozszerzenie matematyki i 
informatyki)  

technik elektryk (rozszerzenie matematyki i fizyki) 

technik ekonomista (rozszerzenie matematyki i 
geografii) 

technik rachunkowości (rozszerzenie 
matematyki i geografii) 

(klasy z j. angielskim i j.niemieckim) 
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Nasz Zespół 
Zapraszamy kandydatów, by skorzystali z naszej bogatej oferty i zdobyli wykształcenie niezbędne do 
podjęcia studiów wyższych lub do zdobycia wymarzonego zawodu. 

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 2021 po raz kolejny została nagrodzona w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych „Perspektywy”, awansując do tytułu „Srebrnej 

Szkoły”. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoriami, 

w tym pięcioma 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 stomatologicznej, 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. 

Szkoła posiada umowę patronacką z firmą Enea, która stwarza olbrzymie możliwości naszym 
uczniom.
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Co oprócz najbogatszej oferty edukacyjnej w regionie i 
wysokiego poziomu kształcenia wyróżnia nas?

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

✓ Nasi uczniowie razem z kolegami z Lens, Eisenberg, 

Budapesztu i Wiednia uczestniczą w realizacji 
międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus+ 

„EUPENU20” (2018-2020 http://eupenu20.eu), dzięki 
czemu wspólnie rozwijają swoje zainteresowania z 

biologii, chemii i nauk o żywieniu, uczestniczą w 

zagranicznych szkoleniach i rozwijają swoje 
umiejętności językowe. 

✓ Mogą też wziąć udział w kolejnych edycjach projektów 
Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży i Polsko- 

Francuskiej Wymiany Młodzieży. W ramach tych 

programów uczniowie mają możliwość wyjazdów 
zagranicznych na międzynarodowe warsztaty. 

✓

NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU 

✓ Wspólnie ze szkołami z Poitiers we Francji, Fürstenfeldbruck w 

Bawarii, Padwy we Włoszech i Povoa de Varzim w Portugalii w 
l a tach 2019-2022 rea l i zu jemy p ro jek t E rasmus+ 

„EUPANTEC2019” ”(http://eupantec2019.eu) z myślą o 
uczniach interesujących się fizyką i nowymi technologiami 

(sensory, mikrokontrolery, Python, Raspberry Pi, sprzęt 

laboratoryjny Vernier) oraz studiami na kierunkach 
technicznych. Zakładamy wsparcie tego projektu przez 

Uniwersytety w Poitiers i Porto. 

✓ Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania (częściowo 

wyposażona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne) 

✓ Szkoła przygotowała też projekt praktyk zagranicznych dla 
uczniów Technikum w Hiszpanii. 

✓ gotowość do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych high-
tech i możliwość zastosowania zdobytych już doświadczeń w 

realizacji programu nauczania. 
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PRZYDATNE INFORMACJE 

✓ Formularze w PDF do wydrukowania można pobrać ze strony: 

✓ Liceum: 

✓ http://www.zslp.edu.pl/dokumenty/files/formularzliceum21.pdf 

✓ Technikum: 

✓ http://www.zslp.edu.pl/dokumenty/files/formularztech21.pdf 

✓ Szkoła Branżowa: 

✓ http://www.zslp.edu.pl/dokumenty/files/formularzbran21.pdf 

✓ Nasza aktualna oferta dostępna jest na stronie: 

✓ http://www.zslp.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja.html 

✓ Kryteria rekrutacji: 

✓ http://www.zslp.edu.pl/dokumenty/files/kryteria2021-2022.pdf 

Do wyboru dostępne są 3 metody dostarczenia wypełnionego formularza: 

✓ za pomocą poczty elektronicznej przesłanie załącznika ze sfotografowanym lub 

zeskanowanym formularzem na adres: rekrutacja2020@kozienice.edu.pl 

✓ za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice 

✓ wrzucenie formularza do urny przy wejściu głównym do budynku szkoły 

✓ Obecnie niczego więcej nie potrzebujemy. Zdjęcia, zaświadczenia lekarskie, zgody na 
przyjęcie na praktykę, świadectwa,   wszystko dostarczycie po 26 czerwca. 

✓ W obecnej sytuacji badania lekarskie zalecamy wykonać dopiero po przyjęciu do szkoły. 

Będzie na to dostatecznie dużo czasu po 20 lipca.

Wypełniony i zeskanowany lub sfotografowany 
f o r m u l a r z n a l e ż y p r z e s ł a ć n a a d r e s : 
rekrutacja2021@kozienice.edu.pl

http://www.zslp.edu.pl/dokumenty/files/kryteria2021-2022.pdf
mailto:rekrutacja2021@kozienice.edu.pl
http://www.zslp.edu.pl/dokumenty/files/kryteria2021-2022.pdf
mailto:rekrutacja2021@kozienice.edu.pl
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Nasze międzynarodowe 
projekty współpracy 
http://eupantec2019.eu ( do roku 2022) 

http://eupenu20.eu  

 http://mato.zslp.edu.pl   

http://euapp16.zslp.edu.pl   

http://leonardo.zslp.edu.pl 

 http://praktykierasmus.zslp.edu.pl   

http://eupantec2019.eu
http://eupenu20.eu
http://mato.zslp.edu.pl
http://euapp16.zslp.edu.pl
http://leonardo.zslp.edu.pl
http://eupantec2019.eu
http://eupenu20.eu
http://mato.zslp.edu.pl
http://euapp16.zslp.edu.pl
http://leonardo.zslp.edu.pl


Wypełnione formularze rekrutacyjne (skan lub zdjęcie) można przesłać na adres: 

rekrutacja2021@kozienice.edu.pl 
(formularze PDF do wydrukowania i wypełnienia dostęne są na szkolnej witrynie www.zslp.edu.pl)

mailto:rekrutacja2021@kozienice.edu.pl
mailto:rekrutacja2021@kozienice.edu.pl
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