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L.p. Typ szkoły Kierunek Przedmioty rozszerzone

1 Liceum ogólnokształcące Klasa sportowa
(piłka nożna)

język angielski, biologia

2 Liceum ogólnokształcące Klasa medyczna biologia, chemia, biofizyka

3

 

Liceum ogólnokształcące Klasa językowa język polski, język angielski, 
geografia

4 Liceum ogólnokształcące Klasa politechniczna matematyka, fizyka, 
informatyka

5 Technikum zawodowe Technik ekonomista matematyka
6 Technikum zawodowe Technik informatyk matematyka, informatyka

7 Technikum zawodowe Technik programista matematyka

Kierunki kształcenia 
w Zespole Szkół nr 1 

im. Komisji Edukacji Narodowej 
w roku szkolnym 2021/22



Absolwenci  tego profilu przygotowani są do:

üegzaminu maturalnego z biologii oraz języka angielskiego 
na poziomie rozszerzonym,

üpodjęcia studiów na kierunkach: wychowanie fizyczne, 
rehabilitacja, fizjoterapia, turystyka, biologia,

üdalszej kariery w klubach piłkarskich.

KLASA SPORTOWA

NOWOŚĆ



Absolwenci tego profilu przygotowani są do:

üegzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie 
rozszerzonym,

üstudiów na kierunkach medycznych, farmaceutycznych, 
przyrodniczych i wielu innych.

KLASA MEDYCZNA



Absolwenci tego profilu przygotowani są do:

üegzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, 
geografii na poziomie rozszerzonym,

üstudiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, 
kulturoznawstwie, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach 
związanych  z turystyką i hotelarstwem.

KLASA JĘZYKOWA



Absolwenci tego profilu przygotowani są do:

üegzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i informatyki 
na poziomie rozszerzonym, 

üstudiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych,           
  i  kierunkach związanych z logistyką.

KLASA POLITECHNICZNA



TECHNIK EKONOMISTA

Kierunek daje możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności 
z zakresu:

üplanowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
üobliczania podatków,
üprowadzenia spraw kadrowo - płacowych,
üwykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.



Jest to kierunek umożliwiający zdobycie umiejętności z dziedz
iny:

ütworzenia stron internetowych,

üadministrowania sieciami komputerowymi,

üstosowania programów użytkowych,

üprogramowania strukturalnego i obiektowego,

ütworzenia i korzystania z baz danych,

ütworzenia grafiki komputerowej.

TECHNIK INFORMATYK



Kierunek przygotowuje do:

ütworzenia i administrowania stronami internetowymi,

ütworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych 
            baz danych,

üprogramowania aplikacji internetowych, 

ütworzenia i administrowania systemami zarządzania 
treścią,

üprojektowania, programowania i testowania 
zaawansowanych aplikacji webowych, aplikacji 
desktopowych oraz mobilnych. 

TECHNIK PROGRAMISTA



ü wysoki poziom nauczania oraz bardzo dobre 
przygotowanie do matury  i egzaminów 
zawodowych,

ü bezpieczeństwo – monitoring na terenie całej 
placówki,

ü dostęp do Hot–Spotu dla wszystkich uczniów 
i pracowników szkoły, 

ü udział w wymianie młodzieży z partnerską szkołą
w Oldenburgu  (Niemcy),

ü  możliwość uczestniczenia w  wielu projektach 
unijnych, wycieczkach dydaktycznych, targach i 
wystawach branżowych, 

ü możliwość  rozwoju swoich zainteresowań w 
różnych kołach, sekcjach sportowych, warsztatach 
teatralnych 
i Szkolnym Klubie Wolontariusza.

          Naszym uczniom zapewniamy:



Nasze imprezy i przedsięwzięcia

ü Pomysłodawcami i organizatorami imprezy są uczniowie tej szkoły, 
którzy co roku starają się podnosić standardy i przyciągać coraz więcej 
młodzieży, by wspólnie bawić się i integrować podczas trzech dni 
wypełnionych e-sportem, 

ü podczas turnieju odbywają się rozgrywki w „League of legends", „Fifa 
19" oraz „Hearthstone". Oprócz standardowych rozgrywek 
turniejowych zapewniamy uczestnikom szereg atrakcji powiązanych   z 
tematyką gier.



üRaz w roku 
nasza szkoła 
organizuje 
tydzień 
przedsiębior
czości.

üJest to czas, 
w którym 
uczniowie 
naszej szkoły 
mogą 
wykazać 
swoje 
zdolności    w 
zakresie 
prowadzenia 
małej firmy, 
planowania 
oraz 
reklamowani
a swoich 
stanowisk. 
Działania te 
mają na celu 
również 
pomoc 
charytatywn
ą.

Tydzień 
Przedsiębiorczości



ü Raz w roku organizujemy marsz na orientację połączony z rozwiązywaniem 
zagadek matematycznych.

Zorientowany matematyk

ü Zadaniem drużyn jest znalezienie zaznaczonych na mapach 
punktów oraz rozwiązanie kilku zadań matematycznych.



Kompleks 
boisk „Orlik”



ü W okresie zimowym na terenie 
naszego Orlika jest lodowisko. 

ü Nasza szkoła w ramach lekcji 
wychowania fizycznego daje nam 
możliwość korzystania z tego 
obiektu.



A w internacie…
Oferujemy Wam:

ü właściwe warunki do nauki, rozwijania zainteresowań  i uzdolnień,
ü całodobową, profesjonalną opiekę wychowawców,
ü całodzienne wyżywienie,
ü ponad 200 miejsc dla dziewcząt i chłopców,
ü    uczestnictwo w życiu kulturalnym,
ü prężną działalność Młodzieżowej Rady Internatu

    i podległych jej sekcji.



„KEN to również bardzo fajna kadra nauczycieli, niezwykle 
przychylnych i pomocnych uczniom, wymagająca ale i 
sprawiedliwa, pracowników administracji czy 
przesympatyczne wychowawczynie   z internatu. Do dziś 
wspominamy ze znajomymi szkolne dyskoteki, lekcje języka 
polskiego czy geografii, Wigilię w internacie czy szkolne 
akademie, przy których tworzeniu miałem swój udział. Wielu 
moich znajomych czy członków rodziny wybrało „Ekonomik” 
ze względu  na fajną atmosferę, ciekawe kierunki kształcenia  
czy najlepszy internat w mieście…”. 

Przemysław Pieńkos, 2000-2005

Absolwenci, uczniowie, 
wychowankowie o nas…



 „Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że to były jedne              
         z najlepszych lat w moim życiu. Skończyłam Technikum 
Organizacji Reklamy i mimo, że nie pracuję w swoim zawodzie 
jestem wdzięczna i nie żałuję, że taki był mój wybór, ponieważ 
wiedzę i doświadczenie, które zdobyłam zabiorę ze sobą i 
wykorzystam w przyszłości…        W internacie, jak i w szkole, 
zawsze można było liczyć na dobrą atmosferę, cierpliwość, 
ogrom wsparcia i przede wszystkim pomoc ze strony 
pedagogów. Ze szczerym sumieniem stwierdzam, że szkoła    i 
internat przygotowały mnie w pełni do samodzielnego życia
w dorosłym świecie”. 

 Justyna Warsińska, 2012-2016

Absolwenci, uczniowie, 
wychowankowie o nas…



„Jestem absolwentką liceum, konkretnie klasy biologiczno - chemicznej. 
To dość wymagający profil przede wszystkim ze względu  na dużą ilość 
materiału i stosunkowo małą ilość godzin. Jednak wspominam naukę 
przedmiotów wiodących bardzo dobrze… Inne przedmioty nie odstają 
poziomem, jednak uczeń nie jest „zarzucany”  projektami, co pozwala 
skupić się na przedmiotach istotnych pod kątem egzaminu. Oprócz nauki 
szkoła oferuje możliwość udziału w dodatkowych wydarzeniach, takich jak: 
Walentynki, Mikołajki, Tydzień przedsiębiorczości, codziennie - szczęśliwy 
numerek, Dzień sportu. Tradycją jest coroczny turniej gier komputerowych 
(WIPE), gdzie można pograć m. in. w LoLa. Dużym plusem jest też 
lodowisko przy szkole, na którym w okresie zimowym odbywa się wf. 
Polubisz tę szkołę za atmosferę, nauczycieli i pomocny personel”. 

Agnieszka Augustyniak, 2013- 2016 

Absolwenci, uczniowie, 
wychowankowie o nas…



    

 

POMYŚL I 

WYBIERZ 

EKONOM!

Strona internetowa 

szkoły:  

www.zs1ken.pl 

Facebook:
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