Oferta edukacyjna

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół w Jabłonowie?

Atrakcyjne kierunki
Nasze atuty:

Liceum Ogólnokształcące
profil : służby mundurowe,
kształcenie w zakresie rozszerzonym:
geografia, historia lub wos,
języki obce : język angielski, język niemiecki

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Barbara Bober

- szeroka oferta edukacyjna
- wysoka pozycja szkoły w ogólnopolskim rankingu
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
- sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach
- nowo oddany budynek ASTRO-BAZY
- nowa sala sportowa
- bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
- pracownia żywienia i obsługi konsumenta
- pracownia hotelarstwa
- szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi
- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
- dobry dojazd dla uczniów spoza Jabłonowa Pom.

czas trwania nauki: 3 lata
W Liceum Ogólnokształcącym wszystkie działania
skierowane są na wszechstronny rozwój ucznia. Szczególnie

Liceum Ogólnokształcące

duży nacisk położony jest na kształcenie odpowiedzialności,
zdyscyplinowania i sprawności fizycznej. W klasach o profilu

profil : humanistyczno-dziennikarski,

mundurowym przestrzegane są zasady obowiązujące w

kształcenie w zakresie rozszerzonym:

szkołach oficerskich (system awansów).

język polski i historia,
języki obce : język angielski, język niemiecki

Kontynuacja nauki po Liceum Ogólnokształcącym przede
wszystkim w szkołach:

W Technikum uczniowie przygotowują się do
matury i egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje
zawodowe. Po ukończeniu szkoły kontynuują naukę
na wyższych uczelniach, w szkołach policealnych
lub podejmują pracę. Zawody :

technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hotelarstwa
technik turystyki wiejskiej
technik organizacji reklamy
technik ekonomista

języki obce: język angielski, język niemiecki
czas trwania nauki: 4 lata

czas trwania nauki: 3 lata
profil : przyrodniczy,

o wojskowych,
o policyjnych,
o straży pożarnej,
o straży granicznej.

Technikum

kształcenie w zakresie rozszerzonym:
geografia i biologia,

Szkoła Branżowa I stopnia
kształcenie wielozawodowe

języki obce : język angielski, język niemiecki
czas trwania nauki: 3 lata

z uroczystości wręczenia świadectw
absolwentom

patron szkoły

profil : turystyczno-językowy,
kształcenie w zakresie rozszerzonym:
geografia i język angielski,
języki obce : język angielski, język niemiecki

sztandar szkoły

czas trwania nauki: 3 lata

pracownia żywienia i obsługi konsumenta
klasa Liceum Ogólnokształcącego o profilu służby mundurowe
uroczystość ślubowania

budynek Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim

zajęcia z projektu
„Wygraj Przyszłość”

Sprawy uczniowskie
CHCESZ AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU SZKOŁY?
Swoje zainteresowania rozwiniesz przez aktywną działalność w:
- Samorządzie Uczniowskim i jego agendach
- sekcjach sportowych
- kołach zainteresowań - m.in. informatycznym, fotograficznym i
astronomicznym
- szkolnym radiowęźle
- imprezach i wycieczkach szkolnych
- zajęciach pozalekcyjnych - m.in. liga strzelecka, zajęcia o
profilu policyjnym
- zajęciach specjalistycznych realizowanych w technikum - m.in.
carving, barista i barman

Zespół Szkół w Jabłonowie Pom.
zapewnia atrakcyjne warunki do nauki

Organ prowadzący
Powiat Brodnicki

W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ MÓGŁ KORZYSTAĆ Z:
- szkolnego centrum informacji
- nowoczesnych pracowni komputerowych
- bardzo dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych
- pracowni żywienia i obsługi konsumenta
- pracowni hotelarstwa
- pracowni multimedialnej do nauki języków obcych
- sali sportowej
- obserwatorium astronomicznego ASTRO-BAZA
- strzelnicy sportowej
- zagranicznych praktyk zawodowych
- wymiany międzynarodowej

Szukasz dobrej, przyjaznej
i bezpiecznej szkoły?

Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Szkoła Branżowa I stopnia

PRZYJDŹ DO NAS!
trening samoobrony

POROZMAWIAJ, ZOBACZ,
ZDECYDUJ
budynek szkolnego
obserwatorium astronomicznego
ASTRO-BAZA

zajęcia w Jednostce Wojskowej

biblioteka, szkolne centrum
informacji naukowej

zajęcia w sali sportowej

zajęcia w pracowni żywienia i obsługi konsumenta

..
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Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim
ul. Nowy Rynek 5
87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 056-495-70-00
www.liceum-jablonowo.pl
e-mail: zsjablonowo@poczta.onet.pl
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