
PIERWSZA TAKA RADIOWIZJA

W tym roku jej organizatorem jest 
Zespół Szkół Ekonomicznych w 

Mińsku Mazowieckim przy ul. Z. Ka-
zikowskiego 18. Dlatego dla wszystkich 
uczestników jest przewidziana niespodzian-
ka, ale o tym na razie nie mówimy. 

- Drodzy gimnazjaliści, zapraszamy Was 
wraz z opiekunami w czwartek 18 kwietnia w 
godz. 9.00-15.00 do zwiedzania stoisk wysta-
wowych przygotowanych przez szkoły średnie 
i placówki wychowawcze – namawia gospody-
ni giełdy Elżbieta Wieczorek.

A kto się wystawi? Na pewno GiLO im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej, Zespół Szkół 
im. Marii Skłodowskiej Curie, Zespół Szkół 

X giełda szkół - 2013

Drogi Gimnazjalisto!
Nie trać czasu, dołącz do najlepszych!
Spotkanie informacyjne dla kandydatów i rodziców 24.04.2013 r. o godz. 17.00.

Zespół Szkół Ekonomicznych
Mińsk Mazowiecki, ul. Z. Kazikowskiego 18

Kontakt: tel./fax 25 758 47 08, 25 758 28 86, www.zsemm.edu.pl

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Nauka języków: język angielski (obowiązkowy, nauka w grupach międzyoddziałowych),  
język niemiecki, rosyjski, hiszpański (do wyboru, dla początkujących i zaawansowanych).

Pamiętaj, w tym roku nabór elektroniczny!

Dla zainteresowanych: internat z całodziennym wyżywieniem, tel. 25 758 25 81

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
(3-letnie) realizujące podstawę kształcenia ogólnego 
w pierwszej klasie. 
Od klasy drugiej planowane kształcenie w zakresie 
rozszerzonym z następujących przedmiotów: 
oddział „C” (akademicki) - matematyczno-przy-
rodniczy, przedmioty rozszerzone: matematyka, 
biologia, chemia lub fizyka do wyboru
oddział „D” (humanistyczno-lingwistyczny), 
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski;
oddział „E” (biznesowy) - matematyczno-geo-
graficzny, przedmioty rozszerzone: matematyka, 
geografia, j. angielski;

TECHNIKUM (4-letnie) 
kształcące w zawodach:

technik ekonomista (jeden oddział):
oddział „A” – przedmioty rozszerzone: 
matematyka, geografia, 
technik organizacji reklamy (jeden 
oddział) - nowy zawód:
oddział „B” – przedmioty rozszerzone: 
matematyka, wiedza o społeczeństwie,
technik logistyk (jeden oddział)
oddział „L” – przedmioty rozszerzone: 
matematyka, język angielski,  

Obecnie szczególna uwaga 
poświęcana jest gimnazjom w związku 

z decyzją ich uczniów o dalszym etapie kształcenia. 
Każdy z nich ma do wyboru liczne licea ogólnokształcące, tech-

nika i zasadnicze szkoły zawodowe. Aby mogli podjąć najtrafniejsze 
decyzje, powinni dysponować wiedzą na temat oferty edukacyjnej 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu mińskiego. Z tego też powodu, 
już po raz dziesiąty organizowana jest ich giełda 

Gimnazja do ekonoma
Agrotechnicznych, Zespół Szkół nr 1 im Ka-
zimierza Wielkiego, Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warszawy, Liceum 
Ogólnokształcące im. Ks. Adama Czartory-
skiego, Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Mrozach, Zespół Szkół im. 
H. i K. Gnoińskich w Siennicy, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
oraz gospodarze, czyli Zespół Szkół Ekono-
micznych. Ponadto swoją ofertę przedstawią 
dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
– PPP z Mińska Mazowieckiego i Sulejówka. 

W tym roku po raz pierwszy rekruta-
cja do szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu mińskiego jest prowadzona za 
pomocą systemu elektronicznego. Ponad-
to zmianie uległy podstawy programowe do 
kształcenia ogólnego i zawodowego, zmie-
niona została także klasyfikacja zawodów. 
Dlatego zapraszają dyrektorów gimna-
zjów, nauczycieli, rodziców, przedstawi-
cieli lokalnych mediów na godzinę 10.00 
na konferencję, która odbędzie się w świe-
tlicy szkolnej na I piętrze. W konferencji 
wezmą udział m.in. wicestarosta Krzysz-
tof Płochocki i dyrektorzy szkół ponad-
gimnazjalnych. 

- W imieniu starosty mińskiego Antonie-
go Jana Tarczyńskiego oraz własnym jeszcze 
raz serdecznie zapraszam wszystkich zainte-
resowanych, a szczególnie ciepło zapraszam 
was, drodzy gimnazjaliści - przypomina dy-
rektor Elżbieta Wieczorek. (jzp)
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