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DROGI GIMNAZJALISTO!

ZSP NR 5: WCZORAJ-DZIŒ-JUTRO...

rzed Tob¹ nowy etap ¿ycia, który bêdzie 
mia³ du¿y wp³yw na Twoj¹ przysz³oœæ.P

Wybór szko³y œredniej nie jest rzecz¹ ³atw¹. 
Zanim zdecydujesz siê, któr¹ szko³ê wybraæ - 
pomyœl! Wybierz rozwa¿nie - wybierz nasz¹ 
szko³ê - Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
Nr 5 w £opusznie - wybierz Pa³ac .

Jesteœmy szko³¹ przyjazn¹ uczniowi - 
kameraln¹, nastawion¹ na Twój rozwój.

Z nami nie bêdziesz siê nudzi³, a nauka mo¿e 
staæ siê dla Ciebie przyjemnoœci¹. Szko³a ta 
pomo¿e Ci zdobyæ rzeteln¹ wiedzê, rozwin¹æ 
zainteresowania i osi¹gn¹æ sukces. Dowodem 
wysokiej jakoœci kszta³cenia s¹ wyniki naszych 
uczniów na konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych a przede wszystkim wyniki 
egzaminów maturalnych i wyniki egzaminów 
potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe. Nasi 
absolwenci kontynuuj¹ naukê na presti¿owych 
uczelniach, np. politechnicznych, czêsto 
obejmuj¹ odpowiedzialne stanowiska. Zawsze (technikum informatyczne – oko³o 88%)
staramy siê skutecznie podejmowaæ wyzwania, * atrakcyjne kierunki kszta³cenia (18 
które stawia przed nami wspó³czesnoœæ - 

kierunków)
wprowadzamy nowe kierunki, uczymy nowych * praktyki na terenie ca³ego krajutechnologii, dbamy o zdolnych uczniów nie 

*bezp³atne zajêcia dodatkowe ze wszystkich zaniedbuj¹c s³abszych.
przedmiotów maturalnych i zawodowychSzko³a posiada:

*mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ (ko³o *4 pracownie komputerowe, w sumie 65 stanowisk 
teatralne, ko³o dziennikarskie, ko³o taneczne, komputerowych
ko³o fotograficzne, biuro karier) *3 sale multimedialne wyposa¿one w tablice *l i czne  projek ty  uni jne  (dotychczas  interaktywne
zrealizowaliœmy projekty na ³¹czn¹ kwotê *4 multimedialne wyposa¿one w laptopy oko³o 1 500 000 z³)

i projektory multimedialne *dodatkowe zajêcia: z astronomii, psychologii, 
*internat umo¿liwiaj¹cy zakwaterowanie 45 osób nauka jazdy na nartach, aerobic, zajêcia 
* taneczne, wyjazdy na basensto³ówkê szkoln¹ ze wspania³ymi domowymi 

*obiadami bezp³atne (wyjazdy) wycieczki zagraniczne: 3 -  
dniowe do Berlina, 7 - dniowe do Hiszpanii, * indywidualne szafki dla uczniów
Francji - Pary¿ , W³och -Turyn* monitoring zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo

*nieodp³atne wyjazdy krajowe: Poznañ, *bezp³atny, bezprzewodowy Internet na terenie 
Warszawa, Kraków

ca³ego obiektu dostêpny dla uczniów *nieodp³atne kursy i szkolenia umo¿liwiaj¹ce 
*doskonale wyposa¿one pracownie przed- uzy-skanie dodatkowych kwalifikacji  

miotowe: fryzjersk¹ i hotelarsk¹ zawodowych: prawo jazdy kategorii B, kursy 
Szko³a oferuje: kelnerskie, barmañskie i fryzjerskie

* naukê w oryginalnych i atrakcyjnych *pomoc materialn¹ (finansow¹) dla uczniów - 
wnêtrzach zabytkowego Pa³acu Rodu potrzebuj¹cy otrzymuj¹ stypendia socjalne, 
Dobieckich z XIX wieku a najlepsi stypendia za wyniki w nauce

*naukê w placówce wolnej od przemocy *jednozmianowy system nauki ( do godz. 14.00)
i narkotyków

*wysok¹ zdawalnoœæ egzaminu maturalnego 
(oko³o 95%)

*wysok¹ zdawalnoœæ egzaminu zawodowego 

dyrektor ZSP Nr 5 - 
mgr Irena Marcisz
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LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
klasa ogólna z przedmiotami rozszerzonymi: biologia i chemia

nteresujesz siê przedmiotami przyrodniczymi? Zatem 
wybór jest prosty: klasa biologiczno-chemiczna 
w „Pa³acu”.  Z pomoc¹ zaanga¿owanej i doœwiadczonej I

kadry bêdziesz móg³ zg³êbiæ tajniki œwiata moleku³, komunikacji 
miêdzy roœlinami i rozmna¿ania p³ciowego pantofelka.

To w³aœnie wybór naszej szko³y  umo¿liwi Ci rzetelne 
przygotowanie do zdawania matury na poziomie rozszerzonym 
z biologii i chemii (absolwenci naszej szko³y, którzy wybrali 
biologiê na egzaminie maturalnym osi¹gali wyniki od kilku 
do kilkunastu  procent wy¿sze od œredniej ogólnopolskiej). 

 Na lekcjach  biologii i chemii oferujemy Ci:

·zajêcia prowadzone z wykorzystaniem technologii 
internetowych i multimedialnych – u³atwia to wizualizacjê 
omawianych procesów biologicznych, reakcji chemicznych. 

·zajêcia umo¿liwiaj¹ce obserwacje mikroskopowe 
preparatów trwa³ych i przy¿yciowych, które nauczysz siê sam 
przygotowywaæ pod okiem nauczyciela,

·uczenie siê poprzez przeprowadzanie doœwiadczeñ – to w³aœnie u nas nabêdziesz umiejêtnoœci zwi¹zane 
z poprawnym metodycznie zaplanowaniem eksperymentu, zbieraniem z niego wyników i ich 
przetwarzaniem oraz formu³owaniem wniosków,

·wyjazdy terenowe, na których nauczysz siê rozpoznawaæ gatunki fauny i flory,

·zajêcia pozalekcyjne w postaci kó³ zainteresowañ. 
mgr Danuta Rozpara

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
klasa policyjno-prawna

Witaj Gimnazjalisto! Z nami masz szanse zdobycia wiedzy prawniczej 

i policyjnej w zakresie pozwalaj¹cym dokonaæ w³aœciwego, œwiadomego 

wyboru dalszej nauki lub zawodu ukierunkowanego na bezpieczeñstwo 

wewnêtrzne i nauki prawnicze. 

Dlatego te¿ w naszym liceum opracowano autorski program nauczania 

z zakresu kszta³cenia ogólnoprawnego i policyjnego, jako innowacjê 

pedagogiczn¹, pn. „Edukacja prawno-policyjna”. W trakcie lekcji 

z przedmiotów edukacja prawna i edukacja policyjna uzyskasz wiedzê 

z zakresu: prawa karnego, prawa wykroczeñ, prawa cywilnego i prawa 

administracyjnego oraz historii Policji, organizacji i zarz¹dzania 

jednostek policyjnych, podstawowych technik i taktyk dzia³ania s³u¿b 

prewencji i s³u¿by kryminalnej w Policji.  Ta klasa zosta³a stworzona po prostu dla Ciebie! 

Zajêcia z przedmiotów prawniczych i policyjnych prowadz¹ osoby z wykszta³ceniem  i doœwiadczeniem 

zawodowym w Policji oraz instytucjach prawniczych. W celu wsparcia dydaktycznego, dla uczniów klasy 

prawno-policyjnej, opracowano skrypty, które mo¿na zakupiæ w naszej szkole, co jest niespotykane w innych 

szko³ach!  

mgr Artur Szkot
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TECHNIK TECHNOLOGII ¯YWNOŒCI

TECHNIK HOTELARSTWA

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM NR 8

echnik technologii ¿ywnoœci to zawód 
szerokoprofilowy, który pozwoli Ci 
wykazaæ siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami T

w zakresie metod produkcji, utrwalania 
i kontrolowania jakoœci ¿ywnoœci w ró¿nych 
bran¿ach przemys³u spo¿ywczego. 

Podczas nauki w szkole zdobêdziesz podstawy 
teoretyczne, a kunszt zawodowy udoskonalisz 
w trakcie zajêæ praktycznych i praktyk 
zawodowych, które odbêdziesz w konkretnych 
zak³adach przemys³u spo¿ywczego. 

W efekcie mo¿e pójdziesz w œlady swoich 
starszych kolegów i zostaniesz laureatem czy 
nawet finalist¹ Olimpiady Wiedzy o ¯ywnoœci, co 
zaowocuje zwolnieniem z czêœci egzaminu 
potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe czy 
otrzymaniem indeksu na wymarzone studia. Pamiêtaj, ¿e dobre przygotowanie zawodowe, które otrzymasz, 
spowoduje, ¿e bêdziesz posiada³ konkretny, atrakcyjny i zawsze potrzebny zawód. 

Jako technik technologii ¿ywnoœci znajdziesz zatrudnienie w przedsiêbiorstwach przetwórstwa 
spo¿ywczego, instytucjach zajmuj¹cych siê badaniem i ocen¹ ¿ywnoœci, placówkach handlowych 
prowadz¹cych sprzeda¿ artyku³ów spo¿ywczych czy firmach zajmuj¹cych siê przechowaniem i dystrybucj¹ 
¿ywnoœci.  Mo¿esz równie¿ prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w bran¿y spo¿ywczej.

mgr Emilia Giemza

Kierunek kszta³cenia zapewniaj¹cy uczniom:
• 

pracy
• bardzo dobrze wyposa¿one sale dydaktyczne 

i pracownie do nauki zawodu
• wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹
• nowoczesne metody nauczania z zastosowaniem 

multimedialnego sprzêtu
  • zajêcia praktyczne i praktyki zawodowe w renomo-
wanych hotelach, biurach podró¿y oraz w innych obiektach 
hotelarskich na terenie powiatu kieleckiego, w Kielcach, 
Zakopanem i innych atrakcyjnych turystycznie 
miejscowoœciach

• bezp³atne kursy i szkolenia podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe(np. kursy barmañskie w Zakopanem)
• mo¿liwoœæ krajowych i zagranicznych wyjazdów w ramach projektów unijnych (np. wyjazdy do Berlina 

na targi turystyczne, wycieczki do Hiszpanii)
• realizacjê swoich pasji
• mo¿liwoœæ prezentacji zdobytych  umiejêtnoœci na pokazach, imprezach masowych i charytatywnych.
Nowoczesna baza dydaktyczna szko³y oraz ci¹g³y jej rozwój umo¿liwiaj¹ profesjonalne przygotowanie 

uczniów do wykonywania przysz³ego zawodu. Po ukoñczeniu szko³y i zdaniu egzaminu potwierdzaj¹cego 
kwalifikacje w zawodzie, uczeñ otrzymuje dyplom ,,Europass” w jêzyku polskim i angielskim. Dokument ten 
jest honorowany w krajach Unii Europejskiej i jest biletem dla absolwenta na drodze do zdobycia atrakcyjnej 
pracy. 

Technik hotelarstwa to kierunek kszta³cenia ciesz¹cy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród m³odzie¿y 
gimnazjalnej. Przyjazna atmosfera panuj¹ca w szkole i atrakcyjne metody kszta³cenia zapewniaj¹ uczniom 
wszechstronny rozwój intelektualny i zawodowy.

mgr Gra¿yna Bekier

naukê zawodu ukierunkowanego na potrzeby rynku 
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TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK MECHANIK

KSZTA£CIMY FACHOWCÓW!
Marzysz o interesuj¹cym zawodzie, rozwoju oraz 

mo¿liwoœci zdobycia dodatkowych kwalifikacji?
Jesteœmy idealn¹ szko³¹ dla Ciebie!
Zapraszamy do TECHNIKUM MECHA-

NICZNEGO! Dajemy mo¿liwoœæ kszta³cenia 
z wykwalifikowan¹ kadr¹ w bogato wyposa¿onej 
pracowni mechanicznej oraz odbywania praktyk 
u najwiêkszych pracodawców w bran¿y. Nasi 
uczniowie otrzymuj¹ zatrudnienie w najbardziej 
renomowanych zak³adach w regionie, czêsto równie¿ 
podejmuj¹ samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 

Ponadto w ramach projektów unijnych masz niepowtarzaln¹ okazjê odbycia  BEZP£ATNYCH kursów:
• prawa jazdy kat. B. 
• operatora koparki, 
• spawacza,
• kierowcy wózków wid³owych, 
• komputerowego projektowania CAD. 
Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ odbycia p³atnego sta¿u miesiêcznego (zarobki to ok. 1600 z³ za miesi¹c). 

Po odbyciu szkolenia ka¿dy uczeñ otrzymuje certyfikat potwierdzaj¹cy kwalifikacje. 
Daj sobie szansê na dobre wykszta³cenie i ciekawy zawód. 

Daj sobie szanse na przysz³oœæ - PA£AC TO JEST TO!
mgr Agnieszka Siwek

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM NR 8

Zostañ fachowcem ju¿ dziœ!
 Technik informatyk to zawód, na który z roku 

na rok jest coraz wiêksze zapotrzebowanie na rynku. 
Jeœli interesuj¹ Ciê komputery, programowanie, 
aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz 
administrowanie sieciami, idealnym kierunkiem dla 
Ciebie bêdzie Technikum Informatyczne w ZSP Nr 5 
w £opusznie. Niezaprzeczalnym atutem kszta³cenia 
w naszej szkole jest zdawalnoœæ egzaminu 
potwierdzaj¹cego kwalifikacje w tym zawodzie 
na poziomie ok. 90%.

Wszyscy nasi uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ 
uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach wielu 
projektów wspó³finansowanych ze œrodków Unii 
Europejskiej realizowanych przez nasz¹ szko³ê.

 S¹ to miêdzy innymi:
• certyfikaty ECDL CORE oraz ECDL CAD
• prawo jazdy kat. B
• mo¿liwoœæ odbycia p³atnego sta¿u w czasie wakacji. 
Najlepszym uczniom oferujemy mo¿liwoœæ uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz 

zapewniamy pomoc we wszechstronnym rozwoju w trakcie nauki w naszej szkole.
mgr Artur Wêgliñski
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TECHNIK US£UG FRYZJERSKICH

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

hcesz zostaæ kreatywnym fryzjerem - 
stylist¹, który potrafi sprostaæ 
niebanalnym wymaganiom klientów? C

Zapisz siê do naszej szko³y! Zdobêdziesz  
uprawnienia technika us³ug fryzjerskich. 

Zawód ten daje ogromne mo¿liwoœci 
zatrudnienia.

Po ukoñczeniu szko³y mo¿na:
• otworzyæ w³asny zak³ad fryzjerski
• pracowaæ w  salonach fryzjerskich czy firmach 

reklamowych i marketingowych (w bran¿y 
fryzjerskiej, kosmetycznej) jako stylista, 
wiza¿ysta

• pracowaæ w studiach metamorfozy  czy 
firmach zajmuj¹cych siê produkcj¹ lub 
dystrybucj¹ materia³ów fryzjerskich, jako np. przedstawiciel handlowy.

Nasza szko³a dodatkowo oferuje:
W ramach projektów unijnych BEZP£ATNE szkolenia z zakresu: 
• fryzjerstwa (najnowsze trendy w stylizacji, koloryzacji i strzy¿eniach, przed³u¿anie i zagêszczanie 
w³osów, itp.), które odbywaj¹ siê m.in. we W³oszech i w Zakopanem. Szkolenia prowadzone s¹ przez 
stylistów polskich i w³oskich, gdy¿ nasza szko³a wspó³pracuje z w³osk¹ firm¹ Vitality's
• wiza¿u (pielêgnacja cery, kosmetyka kolorowa, dobór odpowiedniego makija¿u do fryzury, itp.)
Po odbyciu takiego szkolenia ka¿dy uczeñ otrzymuje certyfikat potwierdzaj¹cy kwalifikacje, który mo¿e 

wykorzystaæ w swojej przysz³ej pracy.
mgr Agata Œwieboda

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM NR 8

Uczeñ architektury krajobrazu:
• 
• odbywa praktyki zawodowe pozwalaj¹ce na obycie siê 

z materia³em roœlinnym
• opanowuje wiedzê z zakresu historii sztuki 

ogrodowej, urz¹dzania terenów zieleni, roœlin ozdobnych, 
kompozycji roœlinnych

• potrafi zaprojektowaæ tereny zieleni
• w projektowaniu wykorzystuje techniki komputerowe
• bierze udzia³ w zajêciach dodatkowych z zakresu 

malarstwa, rysunku, historii sztuki
• uczestniczy w konkursach plastycznych, kursach 

fotograficznych, wikliniarstwa i innych.
Technik architektury krajobrazu inwentaryzuje 

i opracowuje elementy terenów zieleni na potrzeby 
projektów zagospodarowania obszarów zurbanizowanych 
i niezurbanizowanych; planuje, organizuje i wykonuje prace z zakresu urz¹dzania, pielêgnacji i konserwacji 
terenów zieleni. 

Pracuje w szkó³kach produkcji roœlinnej, firmach zajmuj¹cych siê wykonywaniem terenów zieleni, 
pracowniach i biurach projektowych, pracowniach florystycznych i wnêtrzarskich.

Zajêcia odbywaj¹ siê w pracowniach i na wolnym powietrzu!

mgr Aleksandra Niewada

pracuje w wyposa¿onej w tym celu pracowni
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TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK GEODETA

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - TECHNIKUM NR 8

obrze trafi³eœ! Je¿eli chcesz zostaæ 
poszukiwanym na rynku - zarówno w Polsce 
jak i za granic¹ - specjalist¹ w bran¿y D

budowlanej nie znajdziesz lepszej oferty ni¿ 
w TECHNIKUM BUDOWLANYM w ZSP Nr 5  
w £opusznie. 

Podejmuj¹c u nas naukê, bêdziesz zdobywa³ wiedzê 
na ró¿nych ciekawych przedmiotach zawodowych. 
Oprócz zajêæ teoretycznych bêdziesz mia³ szansê 
poznaæ praktyczne aspekty zawodu.

Organizujemy Konkursy Wiedzy Budowlanej 
z fantastycznymi nagrodami. Bierzemy udzia³ w wielu 
projektach unijnych oraz wspó³pracujemy 
z Politechnik¹ Œwiêtokrzysk¹ w Kielcach.  Bêdziesz 
mia³ szansê uczestniczyæ w ró¿nych formach 
kszta³cenia zawodowego, jak np. kurs spawacza czy 
montera rusztowañ budowlanych. Po ukoñczeniu nauki w technikum mo¿esz zdawaæ maturê, która jest 
przepustk¹ na studia.

Absolwent kierunku budowlanego wyposa¿ony bêdzie w wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne do dalszego 
kszta³cenia na wydzia³ach budownictwa, np. w Kielcach, Kroœnie, Rzeszowie, Krakowie.

Technik budownictwa, po ukoñczeniu naszej szko³y, bêdzie móg³ podj¹æ pracê w ka¿dym 
przedsiêbiorstwie budowlanym, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w pañstwowym nadzorze 
budowlanym, w administracji samorz¹dowej, jak równie¿ prowadziæ w³asn¹ firmê budowlan¹. 

Mo¿liwoœci s¹ niezliczone!
Nie zmarnuj swojej szansy! Nie zwlekaj, przyjdŸ do nas!  Czekamy!

mgr in¿. Ewelina Graur

echnikum geodezyjne zosta³o 
utworzone we wrzeœniu 2012 r.T

Technik geodeta z uzyskanym 
po ukoñczeniu naszej placówki staje siê 
wartoœciowym podmiotem na rynku pracy.

W przypadku kontynuacji nauki 
na studiach wy¿szych, szko³a daje solidne 
podstawy w zakresie geodezji i zwi¹zanych 
z ni¹ przedmiotów technicznych.

Gwarantujemy dostêp do najnowszej 
technologii wykorzystywanej w geodezji. 
Organizujemy wycieczki przedmiotowe, 
np. do Muzeum Geodezji i Kartografii 

w Opatowie. Umo¿liwiamy odbycie p³atnych praktyk geodezyjnych oraz uczestnictwo w kursach 
i szkoleniach zakoñczonych certyfikatami, np. kurs AutoCAD.

mgr  Jacek Krotla      

 dyplomem 

in¿.
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ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
MONTER ZABUDOWY 

I ROBÓT WYKOÑCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 Zawód ten daje kwalifikacje do wykonywania 

licznych prac budowlanych, np. malarskich, 
tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, 
glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo 
dynamicznie siê rozwija i na rynku pracy brakuje 
fachowców do prac inwestycyjnych, remontowych. 
Absolwenci tego kierunku nauczania s¹ bardzo 
atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców 
ze wzglêdu  na  szerok i  zakres  uprawnieñ  
do wykonywania prac budowlanych. Absolwenci tego 
kierunku potrafi¹ m. in.: 

• wykonywaæ wszelkie prace wykoñczeniowe, 
• analizowaæ dokumentacjê budowlan¹, 
•obl iczaæ  i loœæ  mater ia ³ów potrzebnych 

do wykonywania zleconych robót.

Nasi absolwenci s¹ dobrze przygotowani do podjêcia pracy zawodowej, poniewa¿ podczas p³atnej 
praktycznej nauki zawodu ucz¹ siê w najlepszych firmach budowlanych. Trzyletni cykl kszta³cenia 
zawodowego zakoñczony jest egzaminem. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje 
zawodowe. Ma wtedy mo¿liwoœæ zatrudnienia w przedsiêbiorstwach budowlanych oraz remontowych lub 
prowadziæ w³asn¹ firmê. Zdobyte kwalifikacje mog¹ byæ podwy¿szane poprzez kontynuacjê nauki 
w technikum budowlanym.

mgr in¿. Ewelina Graur

dob¹dŸ atrakcyjny zawód: elektromechanik pojazdów 
samochodowych. Czas kszta³cenia – 3 lataZ

Na uzyskanie kwalifikacji zawodowych elektromechanika pojazdów 
samochodowych sk³ada siê: z jednej strony umiejêtnoœæ wykorzystania 
wiedzy ogólnotechnicznej, umo¿liwiaj¹cej zrozumienie budowy i zasad 
dzia³ania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, 
obs³ugiwania i naprawiania, z drugiej strony zaœ znajomoœæ warunków 
i sposobów eksploatacji pojazdów. 

Po ukoñczeniu nauki na tym kierunku absolwent mo¿e podejmowaæ 
pracê w: zak³adach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach 
obs³ugi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,  autoryzowanych 
stacjach obs³ugi samochodów,  zak³adach, w których s¹ produkowane 
pojazdy samochodowe oraz ich czêœci zamienne, placówkach 
handlowych,  mo¿e tak¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Elektromechanik pojazdów samochodowych zajmuje siê 
w szczególnoœci: wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów 
elektrycznych i elektronicznych pojazdów.

Coraz wiêksza elektronizacja pojazdów powoduje, ¿e elektromechanicy samochodowi s¹ i bêd¹ bardzo 
poszukiwani na rynku pracy oraz lepiej op³acani.

Uczniowie maj¹ przez trzy dni w tygodniu zajêcia lekcyjne i dwa dni zajêæ praktycznych w pobliskich 
warsztatach.

mgr Agnieszka Prêdota-Gad
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SZKO£A POLICEALNA
TECHNIK BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY

ZSP NR 5 OFERTA EDUKACYJNA - SZKO£A POLICEALNA

ykl kszta³cenia w Policealnej Szkole dla Doros³ych trwa 3 semestry (1,5 roku). Zajêcia odbywaj¹ 
siê w systemie zaocznym, co 2 tygodnie, popo³udniami w pi¹tki oraz w soboty. C

S³uchacze zdobywaj¹ wiedzê z zakresu ochrony pracy, 
profilaktyki, kodeksu pracy, fizjologii i ergonomii pracy, 
toksykologii, analizy i oceny zagro¿eñ. Program nauczania 
obejmuje równie¿ podstawy mechaniki, podstawy konstrukcji, 
budowy maszyn i rysunku technicznego, techniki wytwarzania 
z materia³oznawstwem, podstawy przedsiêbiorczoœci, statystyki, 
ekonomiki, u¿ytkowanie komputera a tak¿e podstawy psychologii 
i socjologii. Ponadto szko³a oferuje zajêcia z jêzyka angielskiego. 

Wykszta³ceni przez nas absolwenci kierunku Technik 
Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy posiadaj¹ pe³ne uprawnienia 
do podjêcia pracy w ma³ych i œrednich podmiotach 
gospodarczych. W myœl nowych przepisów ka¿da firma 
zatrudniaj¹ca powy¿ej 100 osób musi zatrudniæ specjalistê ds. bezpieczeñstwa i higieny pracy, a mniejsze 
firmy czêsto korzystaj¹ z jego us³ug. 

Nowo powsta³y typ szko³y w ZSP Nr 5 w £opusznie - technik BHP - oferuje absolwentom zawód 
z przysz³oœci¹. 

mgr Agnieszka Czaja

NOWOŒÆ OD 2013 ROKU
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZP£ATNE!!!
TECHNIK US£UG FRYZJERSKICH

- wykonywanie us³ug fryzjerskich
- wykonywanie projektów fryzur

TECHNIK INFORMATYK 
- projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

- monta¿ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz¹dzeñ peryferyjnych 
- tworzenie aplikacji internetowej i baz danych oraz zarz¹dzanie bazami

TECHNIK HOTELARSTWA
-planowanie i realizacja us³ug w recepcji

- obs³uga goœci w obiekcie œwiadcz¹cym us³ugi hotelarskie

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zapraszamy osoby doros³e i m³odzie¿ 
zainteresowan¹ uzyskaniem i uzupe³nieniem wiedzy, umiejêtnoœci i kwalifikacji 
zawodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to pozaszkolna forma kszta³cenia 

ustawicznego w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ich ukoñczenie umo¿liwi 
przyst¹pienie do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie 

w zakresie tej kwalifikacji.



Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

Laptop dla ucz. kl. I A LO Adriana 
Skrzypczyka, który uzyska³ 

najwy¿sze wyniki na egzaminie 

Zakoñczenie roku szkolnego 
2011/2012

Uroczyste rozdanie œwiadectw dla uczniów klas maturalnych
kl. III A z wychowawc¹, rok szkolny 2011/2012



E. Bajkowska i D. Su³kowska 
w roli Radczyni i Kliminy 

debata m³odzie¿y

PIKNIK EUROPEJSKI W ZSP NR 5



M³odzie¿ naszej szko³y na bezp³atnych 
wycieczkach krajowych i zagranicznych

BERLIN NOC¥

POZNAÑ



Stypendystki 
Prezesa Rady Ministrów

Izabela Ciszek 
oraz Wioleta Zieliñska

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz personel szko³y
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O SZKOLE

MISJA ZSP NR 5

PRZYSZ£OŒÆ JU¯ TERAZ

KADRA SZKO£Y

iedziba Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 
w £opusznie mieœci siê w pa³acu rodu Dobieckich, Sktóry budowany by³ w latach 1867-1905 wed³ug 

projektu W. Marconiego.
Obecnie w ZSP Nr 5 kszta³ci siê 475 uczniów 
uczêszczaj¹cych do 18 oddzia³ów. Profil szko³y okreœlany 
jest g³ównymi kierunkami kszta³cenia i specjalizacjami 
zawodowymi. Specjalizacje w poszczególnych typach szkó³ 
dostosowywane s¹ odpowiednio do potrzeb rynku pracy.

Dla uczniów ucz¹cych siê poza miejscem sta³ego zamieszkania szko³a posiada internat na 45 miejsc.

ottem ZSP Nr 5 s¹ s³owa Phila Bosmansa: „Wychowywaæ to nie znaczy kszta³ciæ tylko rozum, 
lecz kszta³towaæ harmonijnie ca³ego cz³owieka, a wiêc tak¿e jego serce i charakter. MWychowywaæ to znaczy równie¿ – z pokolenia na pokolenie przekazywaæ wartoœci, które 

nadaj¹ ¿yciu sens i wype³niaj¹ je treœci¹. Przekazuje siê je nie tylko s³owami, lecz przede wszystkim 
przyk³adem w³asnego ¿ycia”.

S³owa te okreœlaj¹ idee, jakimi kierujemy siê w kszta³towaniu m³odych ludzi. Ponadto podstawowymi 
obszarami, w których dokonuje siê proces wychowawczy, s¹ dom rodzinny i szko³a.

Dlatego nasza szko³a wspiera rodzinê w procesie wychowania poprzez:
* Umo¿liwienie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów
* Uczenie szacunku dla dobra wspólnego i tradycji
* Wskazanie uczniom drogi do osi¹gania zamierzonych celów poprzez rzeteln¹ pracê i odnalezienie 

w³asnego miejsca w œwiecie
*Kszta³towanie umiejêtnoœci twórczego myœlenia.
Intencj¹ ZSP Nr 5 w £opusznie jest dzia³anie zgodnie z misj¹ szko³y oraz przybli¿anie swoim 

wychowankom idei tej¿e misji w poczuciu, ¿e okres szko³y œredniej to piêkny czas m³odoœci i nale¿nych jej 
praw.

zko³a zatrudnia wykwalifikowan¹ i stale doskonal¹c¹ siê kadrê pedagogiczn¹, zapewniaj¹c¹ 
w³aœciw¹ realizacjê zadañ dydaktycznych i wychowawczych. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie Skorzystaj¹ na zajêciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z wyposa¿enia technicznego i dydaktycznego: 

œrodków audiowizualnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych 
i oprogramowania specjalistycznego.

ABSOLWENT ZSP NR 5 W £OPUSZNIE

* Ma poczucie odpowiedzialnoœci za w³asny rozwój i potrafi zaplanowaæ swoj¹ przysz³oœæ.
* Zna dwa jêzyki obce, dziêki czemu potrafi komunikowaæ siê w nowoczesnym œwiecie.
* Jest przygotowany do studiowania i dostaje siê na kierunek studiów, na którym mo¿e rozwijaæ swoje 

zainteresowania.
*Szanuje drugiego cz³owieka.
*Wzorem Patrona Szko³y jest prawym i odpowiedzialnym obywatelem.



O jakoœci szko³y decyduj¹ osi¹gniêcia naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 
na etapach: centralnym, wojewódzkim i powiatowym.

LAUREACI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013, I sem.

PRZYSZ£OŒÆ JU¯ TERAZ
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!======JÊZYK POLSKI
* Olimpiada Filozoficzna – etap wojewódzki: D. Palacz, D. Smolarczyk, J. Weso³a.
* Konkurs Literacki- etap wojewódzki- wyró¿nienie:I. Ciszek.
* Konkurs Poezji i Recytacji im. Jana Paw³a II – etap wojewódzki: II miejsce N. Barcicka. 

======JÊZYK ANGIELSKI======
* Olimpiada Wiedzy Oxford Plus: E. Kotwica, I. Ciszek, K. Lasak, J. £apot.
* Powiatowy Konkurs Anglojêzyczny: I miejsce: A. Del.

 ======HISTORIA======
* 

* 

* 
 ======CHEMIA======

* Ogólnopolski Konkurs Chemiczny  im. Prof. Antoniego Swinarskiego:  K. Jedliñska.
======BIOLOGIA======

* Realizacja ogólnopolskiego projektu ekologicznego „Drugie ¿ycie elektroœmieci” – lider zespo³u 
M. Bêdkowska – zakoñczenie I etapu marzec 2013.
* Olimpiada  Wiedzy Ekologicznej – etap wojewódzki : J. £apot, I. Ciszek  - kwiecieñ 2013. 

======MATEMATYKA======
 * II Œwiêtokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny, etap powiatowy: I. Ciszek,  A. Filipiak, 
B. Go³da, M. Sobieraj, M. Fr¹czek, K. Jedliñska, J. £apot, M. Walas, K. Filipiak, W. Zbroszczyk, etap 
wojewódzki: K. Jedliñska, J. £apot. Tytu³ finalisty  zdoby³a K. Jedliñska.
* VI Œwiêtokrzyskie Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych w SUDOKU, etap powiatowy: 
J. Jakubowska, J. Kozak, M. Bogulak. II miejsce - J. Jakubowska.

======EKONOMIA/PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ======
* Olimpiada  Przedsiêbiorczoœci – etap okrêgowy: W.  Zieliñska, K. Zieliñska, M. Zieliñska.

======TECHNOLOGIA ¯YWNOŒCI======
* XVOgólnopolska Olimpiada Wiedzy o ¯ywnoœci – etap ogólnopolski – A. £apot, etap okrêgowy: 
A. £apot, A. Kowalczyk, A. Maciejewska.

mgr Justyna Ciszek

=====

XXXIX (dwie czêœci) Ogólnopolska Olimpiada Historyczna - etap wojewódzki: N. Barcicka, 
R. Soboñ, A. Sójka i W. Zieliñska, R. Petrus, I. Dzierzgwa, M. Kowalski.   

I edycja Olimpiada Solidarnoœci, „Dwie dekady historii” - etap wojewódzki: P. Perz  i A. Skrzypczyk.
Rados³aw Soboñ zosta³ finalist¹ na szczeblu wojewódzkim.

Wojewódzki Konkurs Historyczny „W 150 rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego”: R. Soboñ
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ABSOLWENCI – CHLUBA NASZEJ SZKO£Y

istoriê szko³y tworz¹ wyj¹tkowi ludzie. S¹ wœród nich dyrektorzy i nauczyciele, którzy po³o¿yli 
olbrzymie zas³ugi w dziele organizacji oraz prowadzenia dzia³alnoœci dydaktyczno- 
wychowawczej na jak najwy¿szym poziomie. Nie sposób wymieniæ tu wszystkich utalentowanych H

uczniów – obecnie nauczycieli, lekarzy, prawników, pilotów, architektów, artystów plastyków, sportowców 
ciesz¹cych siê spo³ecznym uznaniem.

Z entuzjazmem prezentujemy 
sylwetki znanych absolwentów 
³opuszañskiego liceum - znakomitych 
specjalistów w swoich dziedzinach.

Mgr Irena Marcisz – ukoñczy³a 
Wy¿s z¹  S zko ³ ê  Pedagog ic zn¹  
w Kielcach na kierunku historia. 
D ³ u g o l e t n i  d y r e k t o r  S z k o ³ y  
Podstawowej w Grabownicy oraz Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 
w £opusznie. Prezes Stowarzyszenia „Geniusz”. 

Mgr El¿bieta Wêgrzyn – ukoñczy³a prawo na Uniwersytecie 
Wroc³awskim. Od 1985r. do 1995 pe³ni³a funkcjê wicedyrektora Banku 
Spó³dzielczego w £opusznie. Od roku 1995 do chwili obecnej zajmuje 
stanowisko prezesa tego¿ banku. 

Ks. dr Grzegorz Kaliszewski – ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium Duchowne 
w Kielcach oraz studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obroni³ 
rozprawê doktorsk¹ z homiletyki. Sekretarz Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana, od czerwca 2012r. 
rektor Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kielcach. 

Dr n. med. Zdzis³aw Domaga³a –  ukoñczy³ Akademiê Medyczn¹ w Krakowie, lekarz pediatra, konsultant 
wojewódzki do spraw pediatrii, pracownik Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciêcego 
w Kielcach. 

Dr Ireneusz Krawczyñski – ukoñczy³ prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; posiada doktorat 
z kryminologii; w latach 2002-2004 asystent na Wydziale Pedagogiki i Resocjalizacji Wszechnicy 
Œwiêtokrzyskiej; Przewodnicz¹cy Wydzia³u III Rodzinnego S¹du Rejonowego w Opatowie, Przewodnicz¹cy 
ko³a kieleckiego Stowarzyszenia Sêdziów S¹dów Rodzinnych i Nieletnich.

Wszystkim by³ym uczniom „Pa³acu” szko³a oferuje zjazdy absolwentów. Inicjatorem
i organizatorem spotkañ po latach jest Dyrektor Irena Marcisz, która przyznaje, ¿e to niepowtarzalna okazja 
do wzmacniania wiêzi kole¿eñskich czy o¿ywienia kontaktów towarzyskich.

mgr Dorota Pruska



omfort poczucia bezpieczeñstwa sprzyja rozwojowi i napawa optymizmem. 
¯ycie bez lêków pozwala szybciej siê uczyæ i efektywnie odpoczywaæ. KBezpieczeñstwo w naszej szkole realizowane jest na ró¿nych p³aszczyznach:

 • Budynek to piêkny XIX-wieczny pa³ac, który spe³nia wszystkie - wymagane 
przepisami - normy i zalecenia. Sale lekcyjne i pracownie s¹ stale odnawiane, 
a nowoczesne wyposa¿enie uzupe³niane. Dodatkowo na korytarzach i wokó³ budynku 
jest ca³odobowy monitoring. Prowadzona jest ewidencja osób wchodz¹cych 
i wychodz¹cych ze szko³y.

• Relacje nauczyciel-uczeñ, uczeñ-uczeñ oparte s¹ na poszanowaniu godnoœci, mienia szkolnego 
i prywatnego oraz pracy innych.  Obowi¹zuj¹ zasady savoir-vivre’u, czyli dobrego wychowania. W³aœciwe 
postawy kszta³towane s¹ na ciekawych lekcjach wychowawczych, a wybitne - promowane na apelach 
i uroczystoœciach szkolnych. 

• Uczniowie mog¹ liczyæ na pomoc dyrekcji i nauczycieli nie tylko w zakresie zdobywania wiedzy, ale 
równie¿ w rozwoju zainteresowañ.

• Wa¿na jest te¿ wzajemna pomoc uczniów. Chêtnie uczestnicz¹ w licznych akcjach charytatywnych, 
w tym corocznej - honorowego oddawania krwi. Uzdolnionej m³odzie¿y oraz uczniom znajduj¹cym siê 
w trudnych sytuacjach ¿yciowych pomaga dzia³aj¹ce przy szkole Stowarzyszenie „Geniusz”.

• Dla rodziców naszych uczniów organizowane s¹ szkolenia dotycz¹ce m.in. pierwszej pomocy, 
rozpoznawania zagro¿eñ œrodkami odurzaj¹cymi, itp.   

• Szko³a œciœle wspó³pracuje z Policj¹ Pañstwow¹, Stra¿¹ Po¿arn¹, Poradni¹ Psychologiczno-
Pedagogiczn¹ w ramach szkoleñ dla nauczycieli, rodziców oraz pogadanek dla m³odzie¿y.

• W strukturach szko³y dzia³a koordynator ds. bezpieczeñstwa, a wszystkie zagro¿enia s¹ rozpoznawane 
i monitorowane przez Zespó³ ds. Kontroli Zarz¹dczej.

W roku szkolnym 2012/13 szko³a przyst¹pi³a do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna szko³a-
bezpieczny uczeñ”.

mgr Wojciech Miros³awski

BEZPIECZEÑSTWO I SMORZ¥DNOŒÆ 
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BEZPIECZEÑSTWO W SZKOLE

SAMORZ¥D UCZNIOWSKI W ZSP NR 5... do Gimnazjalistów!
 czym zazwyczaj kojarzy siê Wam Samorz¹d Uczniowski? Zapewne z tym, ¿e to podstawowa 
organizacja uczniów w szkole, w dzia³alnoœæ której nie wszyscy w³¹czaj¹ siê aktywnie, a mo¿e byæ Zprzecie¿ inaczej. Chcia³bym zapewniæ wszystkich gimnazjalistów, którzy zastanawiaj¹c siê obecnie 

nad wyborem szko³y œredniej, myœl¹ jednoczeœnie, czy bêd¹ w niej mogli rozwijaæ swoje pasje? Odpowiadam, 
¿e w naszej szkole bêd¹ mieli tak¹ okazjê. Jako starszy kolega wszystkich tych, którzy rozpoczn¹ naukê 
w naszej szkole chcia³bym zapewniæ, ¿e:

• jesteœmy reprezentantami wszystkich uczniów w szkole i dbamy o ich prawa
• uczestniczymy w tworzeniu programu wychowawczego szko³y, opiniujemy go i zg³aszamy swoje 
sugestie uwzglêdniaj¹ce nasze potrzeby
• wspó³dzia³amy z dyrektorem, Rad¹ Pedagogiczn¹, Rad¹ Rodziców, zapewniaj¹c naszym kolegom 
i kole¿ankom przep³yw informacji 
• organizujemy uroczystoœci, imprezy o charakterze powa¿nym i rozrywkowym, gdy¿ zgodnie 
z Regulaminem SU mamy prawo do organizowania dzia³alnoœci kulturalnej, oœwiatowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z w³asnymi potrzebami
• przeprowadzamy akcje charytatywne, bo uwa¿amy, ¿e nale¿y pomagaæ 
• dzia³amy w wolontariacie, wspó³pracuj¹c z fundacjami na rzecz chorych i niepe³nosprawnych
• dbamy o ceremonia³ szkolny, zachowanie d³ugoletniej tradycji szko³y i jej charakteru zgodnie z has³em 
PA£AC TO JEST TO!
Drogi Gimnazjalisto! Wybieraj¹c nasz¹ szko³ê, pomo¿esz nam poszerzyæ nasz¹ dzia³alnoœæ, wprowadziæ 
w ¿ycie w³asne pomys³y, urozmaiciæ ¿ycie braci uczniowskiej. 

Przew. SU: Kamil Domaga³a
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SZKO£A OFERUJE BEZP£ATNE...

wycieczki krajoznawcze
Pa³ac Królewski Wilanów - Warszawa

kursy i szkolenia fryzjerskie, 
wiza¿u oraz zdobienia paznokci

POKOLENIA 15
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DLA UCZNIÓW OSI¥GAJ¥CYCH NAJWY¯SZE WYNIKI 
W NAUCE I SPORCIE ATRAKCYJNE NAGRODY

uczniowie kl. II A LO 
na wycieczce w Warszawie - Sejm RP

najlepsi sportowcy na meczu 
Vive Targi Kielce 

– Gaz System Pogoñ Szczecin

Ko³o Dziennikarskie redaguj¹ce
 szkoln¹ gazetkê POKOLENIA

Organizacja ZHP

Organizacja PCK

Rozbudzamy zainteresowania...
szko³a oferuje szerok¹ gamê zajêæ pozalekcyjnych

Zajêcia taneczne pod kierunkiem Mistrza Polski 
Mariusza Zacharskiego
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SZKO£A Z PERSPEKTYWY ...

PIERWSZOKLASISTY

MATURZYSTY

RODZICA

azywam siê Marzena Grzegorczyk. To w³aœnie w murach tej 
szko³y trójka moich dzieci zdobywa³a wiedzê. „Pa³ac” uwa¿am Nza szko³ê otwart¹ na potrzeby uczniów, gdy¿ zapewnia im 

swobodê aktywnego dzia³ania oraz uwzglêdnia ich inicjatywy. W szkole 
podejmuje siê starania, by moje dziecko mia³o poczucie sukcesu na miarê 
swoich mo¿liwoœci. Szko³a posiada bardzo dobre warunki lokalowe 
i wyposa¿enie dydaktyczne. Jest bezpieczna.

Dobrze wykwalifikowana kadra, z Pani¹ Dyrektor na czele, stanowi dla 
moich dzieci autorytet. 

a³ac to miejsce, gdzie wszyscy s¹ przyjació³mi. Stosunki miêdzy 
nauczycielem, a uczniem opieraj¹ siê na wzajemnym szacunku i zaufaniu. PWbrew dzisiejszemu myœleniu œwiata, spo³ecznoœæ uczniowska reprezentuje 

sob¹ wiele wartoœci. W „Pa³acu” wszyscy siê ze sob¹ znaj¹ co sprawia, ¿e mo¿na 
w nim poczuæ siê jak w domu.

Kamil Domaga³a

u¿ za kilka tygodni moja przygoda w ³opuszañskim „Pa³acu dobiegnie 
koñca. Czego bêdzie brakowaæ? Na pewno zatêskniê za znajomymi, 
nauczycielami oraz za rodzinn¹ atmosfer¹, któr¹ zapewnia szko³a J

w £opusznie. Trzy lata minê³y w mgnieniu 
oka. Czas spêdzony tutaj pozwoli³ mi 
ukszta³towaæ charakter, jak równie¿ rozwin¹æ 
zain-teresowania. 

Katarzyna Kowalska

SP Nr 5 w £opusznie jest szko³¹ przyjazn¹ uczniom. M³odzie¿ czuje siê 
tu dobrze i bezpiecznie. Nauczyciele zapewniaj¹ jej wysoki poziom 
nauczania. Jestem zadowolona, ¿e mój syn jest uczniem tej szko³y.Z

Zdzis³awa Zimna

o pó³ roku czasu spêdzonego w tej szkole z pewnoœci¹ mogê stwierdziæ, 
¿e by³ to najlepszy wybór w moim ¿yciu. Ta szko³a, daje mi nie tylko 
mo¿liwoœæ rozwijania swojej osobowoœci, ale tak¿e otwierania siê P

na potrzeby drugiego cz³owieka.
Daria Palacz

ybra³em ZSP Nr 5, poniewa¿ tê szko³ê polecili mi starsi koledzy i znajduje 
siê niedaleko mojej miejscowoœci. Ponadto koñczê lekcje oko³o godziny 
14, co daje mi du¿o czasu na naukê i odpoczynek. Po 6 miesi¹cach nauki W

stwierdzam, ¿e szko³a zapewnia wysoki poziom 
nauczania.

Rados³aw Petrus
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ZAJÊCIA SPORTOWE W NASZEJ SZKOLE

PRZYSZ£OŒÆ JU¯ TERAZ

INFORMACJE O ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI 

d 4 maja 2013 r. wszystkie osoby chc¹ce Ozapisaæ siê do naszej szko³y, bêd¹ 
mog³y zrobiæ to drog¹ elektroniczn¹. 

Procedura zapisu jest nastêpuj¹ca: klikamy 
na Rejestracja ON-LINE na stronie 
www.zsp5lopuszno.pl i zak³adamy konto 
zgodnie ze wskazówkami.

Mo¿na tak¿e wydrukowaæ wype³niony 
kwestionariusz osobowy.

Po  podp i san iu  na le ¿y  z ³o ¿yæ  go  
w sekretariacie wraz ze œwiadectwem 
ukoñczenia szko³y i zaœwiadczeniem o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego.

mgr Aleksander Terlecki

 M³odzie¿ ma mo¿liwoœæ zapre-
zentowania swoich umiejêtnoœci 
sportowych na zawodach na 
szczeblu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim, a nawet ogól-
nopolskim.

Sukcesy odnosimy w pi³ce 
rêcznej, no¿nej. Dziewczêta 
w tych dyscyplinach s¹ liderkami 
na terenie powiatu. W ostatnich 
latach nie zajê³y innego miejsca 
poza pierwszym. ZSP Nr 5 mo¿e 
z dum¹ pochwaliæ siê tak¿e 
najwy¿szymi lokatami w tenisie 
sto³owym, lekkiej atletyce 
i sportach si³owych.

Nauczyciele wychowania 
fizycznego zapewniaj¹ uczniom 
(równie¿ w czasie ferii zimowych) 
mo¿ l iwoœæ  uczes tn i c zen ia  
w zajêciach sportowych. Du¿ym 
zainteresowaniem ciesz¹ siê 
zawody i imprezy o charakterze 

sportowym, które cyklicznie organizuje nasza placówka, s¹ to min.: Turnieje Pi³ki No¿nej na boisku „Orlik”  
o Puchar Dyrektora Szko³y, Turnieje Tenisa Sto³owego, Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych 
w Lekkiej Atletyce oraz Powiatowy Piknik Europejski, podczas którego rozgrywane s¹ zawody 
w dyscyplinach rekreacyjno – sportowych.

W nagrodê za wysokie wyniki sportowe nasi uczniowie s¹ nagradzani pochwa³ami na apelach szkolnych, 
wyjazdami na mecze kieleckich dru¿yn: Vive Targi Kielce i Korony Kielce, statuetkami na koniec roku, 
a nawet stypendiami przyznawanymi przez Stowarzyszenie „Geniusz” dzia³aj¹ce przy naszej szkole.

 mgr Agnieszka Prêdota - Gad
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OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokszta³c¹ce (3-letnie)
-kierunek ogólny  
-kierunek policyjno-prawny

Technikum (4-letnie)
-Technikum Informatyczne
-Technikum Hotelarskie
-Technikum Mechaniczne
-Technikum Fryzjerskie
-Technikum Architektury Krajobrazu
-Technikum Technologii ¯ywnoœci
-Technikum Geodezyjne
-Technikum Budowlane 

Zasadnicza Szko³a Zawodowa (3 letnia)
-elektromechanik pojazdów samochodowych 
-monter zabudowy i robót wykoñczeniowych 
w budownictwie

NOWE KIERUNKI KSZTA£CENIA  2013/2014 

-Technikum: Elektroniczne, Handlowe,
Zasadnicza Szko³a Zawodowa (3 letnia) -cukiernik, - piekarz

 Mechatroniczne (4-letnie)

Szko³y Dla Doros³ych:
-Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych (3-letnie) 

- Technikum Bezpieczeñstwa Higieny Pracy (1,5-letnie) 
 - Technikum Rachunkowoœci, (2-letnie) - Opiekun Medyczny (roczne)


