Liceum Ogólnokształcące
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu

Opis kierunków kształcenia
1. Liceum ogólnokształcące – klasa o profilu prawniczym
Jeśli marzysz o studiach prawniczych, a później chcesz pracować
w kancelarii adwokackiej, notarialnej, w sądzie lub prokuraturze, to
ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Nauka w tej klasie przygotuje Cię
do

pozytywnego

zdania

z

wysokimi

wynikami

egzaminu

maturalnego z przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji na
studia prawnicze.

Języki obce:


pierwszy język obcy: angielski,



drugi język obcy: niemiecki, lub rosyjski, lub francuski

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:



język polski lub angielski,



historia,



wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty dodatkowe:


podstawy prawa



prawo admiracyjne



prawo cywilne

Ilość miejsc: 30
Uczeń w trakcie nauki pozna mechanizmy funkcjonowania prawa,
obowiązujące akty prawne, organy wymiaru sprawiedliwości,
zasady obsługi i opieki prawnej. Przewidywana jest współpraca z
Sądem Rejonowym, Powiatową Komendą Policji, Urzędem Miasta
i Gminy, Starostwem Powiatowym, Instytutem Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku. Nade wszystko nauka w klasie prawniczej
przygotuje do radzenia sobie z rozmaitymi problemami natury
prawnej w życiu. Przewiduje się ćwiczenia zachowań w sytuacjach
wymagających wiedzy prawniczej, czy pisania pism urzędowych i procesowych. Uczniowie tej klasy mogą rozwijać
swoje zainteresowania uczestnicząc w konkursach i olimpiadach tematycznych związanych z profilem klasy oraz
happeningach historycznych, w lekcjach muzealnych i projektach edukacyjnych o charakterze społeczno-prawnym.
Po nauce w tej klasie żaden problem życiowy nie będzie Wam straszny!

2. Liceum Ogólnokształcące – klasa o profilu humanistycznym.
Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniu, który
posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura,
kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki, muzyka). Nauka w tej klasie
służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do
świadomego

uczestnictwa

Absolwenci

mogą

w

w

życiu

przyszłości

politycznym
studiować

i

społecznym.

na

kierunkach

uniwersyteckich m. in. filologię polską, historię, historię sztuki,
kulturoznawstwo,

dziennikarstwo,

politologię,

nauki

społeczne,

socjologię czy psychologię lub pedagogikę. Możliwe jest również
podjęcie studiów artystycznych w szkole teatralnej i filmowej.

Języki obce:



pierwszy język obcy: język angielski,



drugi język obcy: niemiecki, lub rosyjski, lub francuski.

Przedmioty rozszerzone:


język polski lub język angielski,



oraz dwa do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Ilość miejsc: 30
Wybierając ten profil poznasz ciekawych ludzi ze świata
dziennikarzy, muzyki, czy sztuki, a także przeżyjesz prawdziwą
przygodę, wyjeżdżając do teatrów, galerii, muzeów (lekcje
muzealne) i miejsc pamięci narodowej (np. Monte Cassino Włochy). Na lekcjach wos-u będziesz mógł prowadzić dyskusje
z

przedstawicielami

Samorządu,

odbędziesz

zajęcia

w

parlamencie a także spotkasz się z osobami ze świata polityki.
W

naszej

szkole

będziesz

mógł

dać

wyraz

swoim

umiejętnościom aktorskim (kółko teatralne), muzycznym (chór)
lub plastycznym (zajęcia artystyczne i graficzne). Dzięki tej klasie rozwiniesz zainteresowania i zaprzyjaźnisz się z
fascynującymi, młodymi ludźmi, którzy patrzą na świat podobnie jak Ty!

3. Liceum ogólnokształcące – profil medyczny
Jeśli uwielbiasz pomagać ludziom i zwierzętom, interesujesz
się tajemnicami ludzkiego lub zwierzęcego ciała albo chcesz
poznawać sposób wytwarzania różnych leków, to ta klasa jest
właśnie dla Ciebie. Profil klasy adresowany jest do uczniów,
którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak m.
in.: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, analityka,
biotechnologia, psychologia, dietetyka.
Języki obce:



pierwszy język obcy: język angielski,



drugi język obcy: niemiecki, lub rosyjski, lub francuski.

Przedmioty rozszerzone:


język polski lub matematyka,



dwa do wyboru: biologia, chemia, język angielski.

Ilość miejsc: 30
Zajęcia w klasie medycznej prowadzone będą aktywizującymi
metodami,

w

których

wdrożenie

wiedzy

teoretycznej

wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi. Taka droga
edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie
kształcenia. Do dyspozycji uczniów oddajemy więc świetnie
wyposażone pracownie: biologiczną, fizyczną i chemiczną
oraz

zapewniamy

pedagogiczną.

doskonale

Uczniowie

będą

wykwalifikowaną
mogli

kadrę

uczestniczyć

w

zajęciach (wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z biologii i chemii) organizowanych przez Wydział Chemii i
Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, a także Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ułatwi to w znacznej mierze
udział w olimpiadach takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna,
Olimpiada Fizyczna, Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH", Olimpiada Wiedzy o Żywieniu,
Żywności i Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS i innych

4. Liceum ogólnokształcące – profil politechniczny
Profil politechniczny jest przeznaczony dla młodzieży, która
swoją

przyszłość

zawodową

pragnie

usadowić

na

fundamentach związanych z matematyką, fizyką, informatyką.
Absolwenci

klasy

politechnicznej

logicznego

myślenia,

analizy

i

posiadają

umiejętności

syntezy

problemów,

dokładności, konsekwencji w działaniu. Jeśli fascynuje Cię
świat nowoczesnych technologii, masz otwarty, ścisły umysł i
chcesz jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym
światem, a w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Po
ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do kształcenia na takich kierunkach, jak: fizyka, matematyka,
informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria.
Języki obce:



pierwszy język obcy: język angielski,



drugi język obcy: niemiecki, lub rosyjski, lub francuski.

Przedmioty rozszerzone:


matematyka,



oraz dwa do wyboru z: fizyka, geografia, informatyka,
język angielski.

Ilość miejsc: 30

Nauka w profilu politechnicznym sprzyja korelacji różnych dziedzin
wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas
nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze
omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. Uczniowie będą mogli
brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej,
Olimpiadzie

Informatycznej,

Ogólnopolskiej

Olimpiadzie

Diamentowy

Indeks

w

matematycznych:

AGH",

konkursach

„O

„Kangur” oraz organizowanym w naszej szkole Międzyszkolnym
Konkursie Matematycznym „πPilecki”, a także fizycznym „Lwiątko”.

Zajęcia naszych uczniów na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Politechnice
Białostockiej w ramach prowadzonej współpracy:

5. Liceum ogólnokształcące – oddział przygotowania wojskowego lub
certyfikowana wojskowa klasa mundurowa
Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych,
w

tym

także

podczas

w

postaci

obozów

przygotowania

szkolenia

poligonowego

szk oleniowych.

Zajęcia

odbywają

wojskowego

się

z
przy

wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i
instytucji

podległych

M inisterstwu

Obrony

Narodowej, w formie wsparcia w postaci instruktorów
wojskowych

prowadzących

zajęcia,

dostępu

do

obiektów i sprzętu wojskowego . Uczniowie realizują m.
in. Wojskowe Dni Szkoleniowe w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu –
jednostka szkolnictwa Sił Zbrojnych RP oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy
wojskowi.
Języki obce:



pierwszy język obcy: język angielski,



drugi język obcy: niemiecki, lub rosyjski, lub francuski.

Przedmioty rozszerzone:


matematyka lub język polski,



dwa do wyboru: fizyka, geografia, informatyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Ilość miejsc: 30

Po

ukończeniu

Oddziału

Przygotowania

Wojskowego

absolwenci mogą liczyć na:
- odbycie skróconej służby przygotowawczej dla
ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi
wojskowej i przeniesieniem do rezerwy lub pracy
w wojsku na umowę na pełnym etacie;
- preferencje w trakcie naboru do W ojsk Obrony
Terytorialnej

oraz

innych

rodzajów

służb

mundurowych: policji, straży pożarnej, SOP.
- przyjęcie na

studia

wojskowe na

preferencyjnych

warunkach

-

dodatkowe punkty

rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
- stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli W ojskowych Komend
Uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia
służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandy data.

Klasy mundurowe to jedna ze wspaniałych wizytówek naszej szkoły. „Bez przeszłości nie ma przyszłości”.
Uczniowie klas mundurowych wychowywani w poszanowaniu historii, ojczyzny są gotowi na każde wyzwanie jakie
niesie za sobą życie. Nasi uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach, obozach m.in.
w Zakopanem, Ostródzie, szkoleniach i spotkaniach w ramach pilotażowego programu „Edukacja
Wojskowa”, opracowanego i realizowanego przez naszą szkołę przy współpracy Ministerstwa Obrony
Narodowej.

VICEMISTRZOWIE POLSKI
W dniach 3-4.06.2019 r. w Zakopanem odbył się VII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych.
W

przeglądzie

uczestniczyły

najlepsze

drużyny

z

całej

Polski

reprezentujące

swoje

województwa.

Drużyna z ZSOiZ w Ciechanowcu w klasyfikacji generalnej zajęła II miejsce, uzyskując tytuł wicemistrza Polski.

NASZE ATUTY

OPRÓCZ CODZIENNEJ ZWYKŁEJ NAUKI W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANYCH JEST
SZEREG PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ i BUDŻETU PAŃSTWA,
KTÓRE UBARWIAJĄ RZECZYWISTOŚĆ SZKOLNĄ NADAJĄC JEJ NOWY WYMIAR
i KSZTAŁT:
 „Polsko-Ukraińskie spotkania młodzieży” - projekt dotyczył wymiany młodzieży ZSOiZ
w Ciechanowcu oraz szkoły w Luboml na Ukrainie, a głównym celem było odkrywanie
wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie inicjatyw młodzieży
z terenów wiejskich i małych miast.

 Polsko- Gruzińska wymiana młodzieży dla rzeszy młodzieży projekt ten jest szansą na
poznanie kultur i tradycji tak odległego kraju jak Gruzja, od kilka lat współpracujemy
z młodzieżą i nauczycielami ze szkoły z Khasuri w Gruzji odwiedzając siebie nawzajem.

 „Śladami Bohaterów" – tematyka realizowanego zamierzenia, w związku z 75. Rocznicą
bitwy pod Monte Cassino poświęcona była historii II Korpusu Polskiego generała
Władysława Andersa, tam też m. in. udali się nasi uczniowie podczas wyjazdu do Włoch.



„Rozwijamy skrzydła” jeden z wielu realizowanych w szkole projektów - w ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w szeregu bezpłatnych zajęć dodatkowych z języków obcych, matematyki, fizyki, chemii,
informatyki i geografii oraz w warsztatowych wyjazdach edukacyjnych do uczelni wyższych. Na wydziale
Fizyki prowadzone są dla naszych uczniów zajęcia z zakresu fizyki i astronomii, natomiast na wydziale
Biologiczno-Chemicznym z zakresu chemii i biologii. Zajęcia to warsztaty i ćwiczenia, na których pod okiem
wykwalifikowanej kadry uczelni wyższej nasi uczniowie mają okazję przeprowadzić eksperymenty.



PROJEKT PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - W ramach projektu 20 uczniów liceum
i 4 nauczycieli naszej szkoły w roku szk. 2020/21 wyjdzie BEZPŁATNIE na dwa 2 tyg. do Włoch.
Realizacja projektu umożliwi podniesienie kompetencji językowych oraz ułatwi młodzieży funkcjonowanie
na rynku pracy ale również zaktywizuje młodzież poprzez zaangażowanie ich w praktyczną realizację
projektu. Młodzież będzie miała też zapewniony bogaty program kulturowo – lokalny, który umożliwi
zwiedzenie m. in. Wenecji, Mediolanu, Padwy.

PODZIAŁ NA ZAJĘCIACH NA GRUPY JĘZYKOWE W ZALEŻNOŚCI OD
POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

Język angielski

Język rosyjski

Język niemiecki

Język francuski

DOSKONALE WYPOSAŻONE PRACOWNIE SZKOLNE i ZAPLECZE SPORTOWE

INERNAT DLA MŁODZIEZY
Blisko centrum miasta, funkcjonuje także szkolny internat z siłownią, kuchnią i stołówką.
Znajdują się tam wyremontowane łazienki i pokoje umożliwiające zakwaterowanie 125
uczniów. Zapewniamy niskie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę
wychowawców przez 5 dni w tygodniu.



CHÓR SZKOLNY, BIORĄCY UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH IMPREZACH SZKOLNYCH
, MIASTOWYCH, POWIATOWYCH A TAKŻE DIECEZJALNYCH m.in.:
- koncert patriotyczny „Pieśń o Wielkiej i Małej Ojczyźnie”;
- gminne obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- koncerty noworoczne w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej;
- „Przegląd kolęd” w Muzeum Rolnictwa;
- koncert w Dicezji Drohiczyńskiej na sptkaniu opłatkowym samorządowców z Biskupem



ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN:
- spotkanie z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Wys. Maz., dotyczące
niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych;
- spotkanie z przedstawicielami/wykładowcami Wojskowej Akademii Technicznej z W-wy,
którzy są naszymi absolwentami;



UDZIAŁ W AKCJACH SPOŁECZNYCH:

- Świąteczna zbiórka żywności – ogólnopolska akcja, którą organizujemy
2 razy w roku, na rzecz najuboższych. Artykuły podarowane podczas
zbiórki przez kupujących trafiają do magazynów Banków Żywności. Są
tam sortowane, ważone i liczone. Następnie przekazuje się je
podopiecznym organizacji charytatywnych.

- „BohaterON” - w ramach kampanii uczniowie
uczestniczyli w multimedialnej
lekcji dotyczącej Powstania Warszawskiego oraz przygotowali własnoręcznie
robione pocztówki dla Powstańców, mające na celu uhonorowanie
i upamiętnienie Powstańców Warszawskich

- Akcja Honorowego Krwiodawstwa - w ramach tej akcji od wielu lat uczniowie
naszej szkoły ratują ludzkie życie.

- Akcja „ Narodowego Czytania”, jej celem jest zwrócenie uwagi na piękno polskiej
literatury. Podobno głośne czytanie wzmacnia więzi, trenuje mózg, poprawia
krążenie…





KÓŁKO TEATRALNE – młodzież która na co dzień
interesuje się teatrem, grą aktorską i lubi
występować na scenie uczestniczy w zajęciach
teatralnych.
Przedstawienia
przez
nich
przygotowane uświetniają każdą uroczystość
szkolną, a także niektóre miastowe, jak np.
spektakl „Rotmistrz Pilecki”, mówiący o historii
patrona naszej szkoły, który tak spodobał się
wszystkim, że został pokazany na większej
scenie dla mieszkańców całej gminy.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW:

- Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie;
- Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego dla uczniów osiągających wysokie wyniki w
nauce;
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen;
- Stypendium banku „Fundacji Świętego Mikołaja”
- Stypendium Prezesa Banku Spółdzielczego

LICEUM W CIECHANOWCU GWARANTUJE I ZAPEWNIA:


POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA,



PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA,



PRZYJAZNA DOMOWA ATMOSFERA,



WYKWALIFIKOWANA I DOŚWIADCZONA KADRA PEDAGOGICZNA,



BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO:
- 100% W ROKU 2017
– 98,36% W ROKU 2018
– 98,48% W ROKU 2019



INTERNAT W POBLIŻU SZKOŁY,



CODZIENNE PYSZNE OBIADY NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ,



PEŁNOWYMIAROWA HALA SPORTOWA,

KONTAKT

Adres szkoły:

Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec

www.zsoiz-ciechanowiec.pl
Sekretariat:
tel: (86) 277 11 34

|

faks: (86) 277 11 34

|

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl

Internat:
ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec

|

tel: (86) 277 10 19

