




LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA O PROFILU ARTYSTYCZNYM

KLASA O PROFILU MEDIALNYM

NASZA OFERTA 

WEDŁUG RODZAJU SZKOŁY

TECHNIKUM

TECHNIK EKONOMISTA

ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY

TECHNIK REKLAMY



NASZA OFERTA 

Z UWZGLDNIENIEM  

LICZEBNOŚCI  KLAS

TYP SZKOŁY KLASY

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- KL. MEDIALNA - klasa ogólna (32 os.)

- KL. ARTYSTYCZNA - dwie klasy  integracyjne (po 20 os.)

- ODDZ. PRZYGOTOWAWCZY  - adaptacja w polskim środowisku językowym  (15 os.)
(obcokrajowcy i obywatele Polski powracający z zagranicy)

TECHNIKUM
- KL. TECHNIK EKONOMISTA  - klasa integracyjna (20 os.)  

- KL. TECHNIK REKLAMY - klasa integracyjna (20 os.) 



CXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

im. Stefana Kisielewskiego

KLASA  ARTYSTYCZNA - PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J. POLSKI, HISTORIA, J. ANGIELSKI

(Dwa przedmioty do wyboru)

Jest to klasa z rozszerzeniem plastyczno-muzycznym. Zajęcia profilowe prowadzone są
przez doświadczonego nauczyciela. Uczniowie zdobywają na nich wiedzę z zakresu historii i teorii muzyki
oraz historii sztuki i technik plastycznych.

Młodzi muzycy mają okazję grać i śpiewać w szkolnym zespole muzycznym „Kisiel”, występy którego
uświetniają nie tylko uroczystości szkolne, ale również pozaszkolne.

Młodzież wykazująca zdolności i zainteresowania plastyczne bierze udział w licznych konkursach
rysowniczych i malarskich.

KLASA  MEDIALNA - PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J. POLSKI, HISTORIA, J. ANGIELSKI 

(Dwa przedmioty do wyboru)

Oferta edukacyjna adresowana do uczniów o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych. Podczas
nauki w tej klasie młodzież zapoznaje się z najnowszymi trendami tworzenia i wykorzystywania informacji.
Ponadto ma okazję poznać kulisy pracy dziennikarskiej w praktyce - współpraca z radiem i prasą.

ODDZIAŁ   PRZYGOTOWAWCZY

Jest to o oddział szkolny dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego
albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w zwykłej klasie.

Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres
ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony
albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.



TECHNIKUM NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

TECHNIK EKONOMISTA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  
J. ANGIELSKI, MATEMATYKA  

(Jeden przedmiot do wyboru)

Technik ekonomista to zawód uniwersalny i bardzo popularny. 

Kształcenie odbywa sie w dwóch kwalifikacjach:
▪ EKA.04. - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
▪ EKA.05. - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek organizacyjnych.

Przygotowuje do wykonywania pracy biurowej i prowadzenia własnej firmy.



TECHNIKUM NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

TECHNIK REKLAMY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  
J. ANGIELSKI, INFORMATYKA

(Jeden przedmiot do wyboru)

Jeżeli w życiu kierujesz się pasją, jesteś spostrzegawczy i kreatywny postaw
na technika reklamy - zawód z przyszłością.

Kształcenie odbywa sie w dwóch kwalifikacjach:
▪ PGF.07. - Wykonywanie przekazu reklamowego
▪ PGF.08. - Zarządzanie kampanią reklamową.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, twórczą, stwarzającą wciąż nowe
wyzwania.

Typowe miejsca pracy dla technika reklamy to: agencje reklamowe,
agencje public relations, studia graficzne, biura ogłoszeń, działy promocji
i marketingu różnych firm, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania
opinii publicznej, własna firma.



NASZ ZESPÓŁ MUZYCZNY „KISIEL”



ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE



MAJÓWKA ANIOŁÓW



PIKNIK U „KISIELA”



KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
„Z PIEŚNIĄ KU WOLNOŚCI”



KONKURS PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ



www.facebook.com/zs5.kisielewski/
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