
 
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  SIEMIATYCZACH 

 
prowadzić będzie w roku szkolnym 2019/2020 rekrutację do następujących                         

szkół ponadgimnazjalnych  
 
 

I.   Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej –                                      
o 3-letnim cyklu nauczania – 112 miejsc w 4 klasach 

 
Proponujemy klasy z  następującymi przedmiotami w zakresie rozszerzonym:  

- biologia, chemia, język angielski lub biologia, geografia, język angielski 
- język polski, język angielski, historia,  
- matematyka, geografia, j. angielski 
- matematyka, fizyka, j. angielski 

      II. Branżowa Szkoła I stopnia  
                  o 3-letnim cyklu nauczania 
 
     Proponujemy: 
 
       - 28 miejsc w klasie pierwszej Branżowej Szkole I stopnia – wielozawodowej 
(uczniowie sami  nawiązują współpracę z pracodawcami w sprawie praktycznej nauki 
zawodu) 
 

Atuty  naszej szkoły: 
 

1) doskonałe warunki lokalowe 
2) uczymy się na jedną zmianę 
3) nie uczymy się w soboty 
4) bogata, zróżnicowana oferta przedmiotów w zakresie rozszerzonym ma ogromny wpływ 

na właściwe przygotowanie się  uczniów do matury i zwiększa ich szanse dostania się na 
dobre studia 

5) nauczanie czterech języków obcych: język angielski (w każdej klasie), język francuski, 
język niemiecki, język rosyjski (do wyboru) 

6) szkoła bezpieczna z profesjonalną ochroną i monitoringiem 
7) łączymy wysokie wymagania w dziedzinie nauki i dyscypliny z życzliwym traktowaniem 

uczniów i dobrą atmosferą pracy, 
8) umożliwiamy rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów poprzez: 
- koła zainteresowań 
- koła przedmiotowe 
- sekcje sportowe 
- pracę w radiowęźle szkolnym 
- redakcję gazetki szkolnej 
- pracę w chórze szkolnym 
- wolontariat 
9) wielu  naszych absolwentów studiuje na wyższych uczelniach, w tym renomowanych 
10) nauka odbywa się w pięknych budynkach starej i nowej szkoły 
11) szkoła dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 



Szkoła wyposażona jest w: 
1) nowoczesne pracownie fizyki, chemii, biologii, geografii, językowe i inne 
2) dwie pracownie informatyczne z dostępem do Internetu 
3) multimedialne centrum informatyczne 
4) salę gimnastyczną, siłownię i boiska  
5) dobrze zaopatrzoną w zbiory bibliotekę wraz z czytelnią 
6) stołówkę szkolną wydająca tanie i bardzo smaczne obiady 
7) sklepik szkolny  
8) parking przyszkolny 

 
 

Wybieraj ąc naszą szkołę decydujesz się na szkołę                         
bezpieczną i życzliwą 

 
 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie 
szkoły następujące dokumenty: 
1.Podanie o przyjęcie do szkoły złożone na formularzu opracowanym przez szkołę (druki 
dostępne  w sekretariacie szkoły i na stronie www.lo-siemiatycze.edu.pl).                                                                                                                     
2. Dwie fotografie 
3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu  do Branżowej Szkoły I stopnia 
4.Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 
5.Orygiał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 
 
 

 


