
 
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE 
prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019 do następujących klas: 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (klasy/profile) 

 klasa artystyczna:  

 innowacja pedagogiczna „Sztuka, kultura, media”  

o przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język 

obcy, historia 

o przedmioty rozszerzone: język polski, język obcy, historia,  

o przedmioty uzupełniające (od 2 klasy) rozwijające umiejętności artystyczne: 

malarstwo, rysunek, fotografia, historia sztuki i regionu, małe formy teatralne. 

 

 klasa społeczna; 

 innowacja pedagogiczna „Elementy psychologii społecznej” 

o przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język 

obcy, historia 

o przedmioty rozszerzone: język polski, język obcy, historia,  

o przedmioty uzupełniające (od 2 klasy) rozwijające umiejętności z zakresu 

skutecznej komunikacji, podstaw psychologii, pedagogiki, socjologii. 

 

 klasa służb mundurowych: 

 innowacja pedagogiczna „Bezpieczeństwo narodowe” 

o przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język 

obcy, wiedza o społeczeństwie lub geografia 

o przedmioty rozszerzone: język obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia, 

o przedmioty uzupełniające (od 2klasy) rozwijające umiejętności z zakresu 

samoobrony, sprawności fizycznej, psychologii zagrożeń i sytuacji kryzysowych. 

 

 klasa personelu pokładowego: 

  innowacja pedagogiczna „Kompetencje osobiste personelu pokładowego” 

o przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język 

obcy, wiedza o społeczeństwie lub geografia 

o przedmioty rozszerzone: język obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia, 

o przedmioty uzupełniające (od 2klasy) rozwijające wiedzę z zakresu obsługi 

pasażera, udzielania pierwszej pomocy, historii lotnictwa, budowy samolotu. 



 

TECHNIKUM 

 technik ekonomista 

 innowacja pedagogiczna „Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo” 

o przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język 

obcy, geografia 

o przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia 

o przedmioty zawodowe z zakresu ekonomii, prawa, techniki biurowej, 

rachunkowości, obsługi nowoczesnych programów biurowych, programów 

finansowo – księgowych, język obcy zawodowy  

 

 technik hotelarstwa 

  innowacja pedagogiczna „Informacja turystyczna” 

o przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język 

obcy, geografia 

o przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia 

o przedmioty zawodowe z zakresu hotelarstwa, podstaw turystyki, marketingu, 

obsługi informatycznej w hotelarstwie, język obcy zawodowy. 

 

 technik organizacji reklamy 

 innowacja pedagogiczna „Szkolna agencja kreatywna” 

o przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język 

obcy, informatyka 

o przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia 

o przedmioty zawodowe z zakresu sprzedaży produktów reklamowych, 

marketingu, wizualizacji, organizacji i technik reklamy, grafiki reklamowej, 

projektowania kampanii reklamowej, język obcy zawodowy. 

 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

  innowacje pedagogiczne „Szkolne bistro” i  „Catering dietetyczny”. 

o przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język 

obcy, biologia 

o przedmioty rozszerzone: język obcy, biologia 

o przedmioty zawodowe z zakresu gastronomii, żywienia, obsługi konsumenta, 

język obcy zawodowy. 

 

 

JĘZYKI OBCE 

 

 W liceum ogólnokształcącym i technikum – język angielski, niemiecki, francuski: 

 pierwszy język - kontynuacja z gimnazjum po 6 latach nauki /angielski, niemiecki/,  

 drugi język – kontynuacja z gimnazjum po 3 latach nauki  /angielski, niemiecki/ lub nowy 

język od podstaw - język francuski 

 

 



 

DYSPONUJEMY: 

 3 pracowniami internetowymi  

 Multimedialną pracownią komputerową do kształcenia zawodowego  

 Nowoczesną pracownią technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta 

 

 2 bibliotekami połączonymi z Internetowymi Centrami Informacji Multimedialnej. 

 Doskonale wyposażoną biblioteczką do nauki przedmiotów zawodowych 

 Fachowym oprogramowaniem księgowym do przedmiotów ekonomicznych oraz 

oprogramowaniem do gastronomii i hotelarstwa wykorzystywanym na zajęciach 

edukacyjnych 

 Świetlicą szkolną 

 Szkolną salą gimnastyczną z zapleczem i nowoczesną siłownią 

 Atrakcyjnymi ofertami praktyk dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, 

technik organizacji reklamy na terenie Sochaczewa i Warszawy, 

 Ofertą praktyk w hotelach Novotel, Sheraton, Sobieski, Mazurkas, Westin, Radisson, 

MDM na terenie Warszawy i okolic dla zawodów: kucharz, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa 

 

 

OFERUJEMY DODATKOWO: 

 Udział w projekcie „Zawodowcy na start” współfinansowanym ze środków UE dla uczniów 

technikum 

 Możliwość wyjazdu edukacyjnego do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ w ramach 

projektu „Grasz o europejski staż” dla uczniów Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa 

 Stały dostęp do Internetu oraz WiFi we wszystkich budynkach szkolnych 

 Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego dla dziewcząt i chłopców 

 Współpracę z międzynarodową organizacją studencką AIESEC w ramach projektu „PEACE 

Cross-cultural Understanding” 

 Współpracę z firmą Gawo Prowork organizującą wyjazdy Au Pair do Stanów Zjednoczonych 

i krajów Europy Zachodniej dla absolwentów szkoły 

 

 


