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Prawdziwa krytyka cnoty siê nie boi !
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kandydatów

Witamy Was w murach naszej szko³y. Wi-
tamy dyrektorsko, nauczycielsko i uczniowsko. Ro-
zejrzyjcie siê u nas. Chcielibyœmy, ¿eby Wam siê tu
spodoba³o i by wkrótce nasza szko³a by³a Wam
bliska i przyjazna.

Póki co, odszukajcie dy¿urnych
uczniów (maj¹ przypiête identyfikatory) i
trzymajcie siê ich przez ca³y czas pobytu
w naszej Szkole. Oni Was oprowadz¹,
poka¿¹ co jest do pokazania i odprowadz¹
do wyjœcia!

Witajcie przysz³e pierwszaki!
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CO? JAK? KIEDY? GDZIE?
W dniu sk³adania dokumentów:
od 18 maja do 18 czerwca 2018r.
W bia³ych, nieopisanych, kartonowych teczkach
przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27):

1. DWIE FOTOGRAFIE legitymacyjne (z ty³u czy-
telnie podpisane).

2. WYDRUK (z informacjami o Was) z systemu
KSEON.
3. ANKIETÊ - PODANIE (do Technikum lub Szko³y
Bran¿owej) - wydrukowane z http://zseeim.edu.pl
(zak³adka: do pobrania)

4. Ponadto DOWIECIE SIÊ o tym jak i gdzie bêdzie-
cie musieli uzyskaæ obowi¹zkowe ZAŒWIADCZE-
NIE LEKARSKIE Z PORADNI MEDYCYNY PRA-
CY.
Po otrzymaniu œwiadectwa ukoñczenia Gimna-
zjum w dniach 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.
przynosicie do sekretariatu uczniowskiego (p.27):

1. Kopiê (potwierdzon¹) lub orygina³ ŒWIADEC-
TWA UKOÑCZENIA GIMNAZJUM
2. Kopiê lub orygina³ ZAŒWIADCZENIA O WYNI-
KU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
3. I …, tylko Ci z Was, którzy na œwiadectwie
ukoñczenia gimnazjum otrzymali ocenê nieodpo-
wiedni¹ lub nagann¹ z zachowania - OPINIÊ WY-
CHOWAWCY KLASY z Gimnazjum.

6 lipca 2018r. - sprawdŸcie (w KSEONie lub na
liœcie zawieszonej w Holu G³ównym naszej Szko-
³y) CZY ZOSTALIŒCIE ZAKWALIFIKOWANI do
wybranej klasy ZSEEiM

Je¿eli zostaliœcie zakwalifikowani, to musicie do-
starczyæ: ZAŒWIADCZENIE LEKARSKIE O BRA-
KU PRZECIWWSKAZAÑ DO PODJÊCIA PRAK-
TYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Od 6 lipca 2018r. - nasza Szko³a (sekretariat)
wyda wam SKIEROWANIE na badania lekarskie

Do 12 lipca 2018r. - musicie koniecznie przy-
nieœæ do naszej Szko³y (sekretariat) wymagane
ZAŒWIADCZENIE OD LEKARZA PORADNI ME-
DYCYNY PRACY.
W dniach od 6 lipca do 12 lipca 2018r.:
1. Musicie (!) u nas w Szkole (sekretariat)
potwierdziæ (zaaprobowan¹ przez rodziców)
CHÊÆ UCZENIA SIÊ TUTAJ.
2. Równie¿ w tych dniach musicie (!) DONIEŒÆ
ORYGINA£Y œwiadectwa ukoñczenia Gimna-
zjum i zaœwiadczenia o wyniku egzaminu gimna-
zjalnego i kartê zdrowia z Gimnazjum (inaczej
nie znajdziecie siê na liœcie przyjêtych!).

13 lipca 2018r.  Zostanie og³oszona OSTATECZ-
NA LISTA PRZYJÊTYCH (informacja w KSEONie
lub na listach papierowych wywieszonych w
Holu G³ównym ZSEEiM).

13 lipca do 17 lipca 2018r. nast¹pi REKRUTA-
CJA UZUPE£NIAJ¥CA. Uczniowie nieprzyjêci
do szko³y skladaj¹ podania o przyjêcie na pozo-
sta³e wolne miejsca

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI PRACUJE OD PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU

ID¯CIE ZA STRZA£KAMIID¯CIE ZA STRZA£KAMIID¯CIE ZA STRZA£KAMIID¯CIE ZA STRZA£KAMIID¯CIE ZA STRZA£KAMI
Szko³a pocz¹tkowo wydaje siê ogromna i trudna do ogarniêcia! Wkrótce zobaczycie, ¿e poruszaæ siê
po niej jest bardzo ³atwo! Poni¿ej prezentujemy jak wygl¹da parter Naszego budynku. A strza³kami
pokazujemy jak dostaæ siê od wejœcia g³ównego (od ul. J. S³owackiego) do sekretariatu uczniowskiego
(pokój nr. 27) gdzie za³atwicie wszelkie formalnoœci. IdŸcie za strza³kami!!!

Do 1 wrzeœniaDo 1 wrzeœniaDo 1 wrzeœniaDo 1 wrzeœniaDo 1 wrzeœnia
pozosta³o jeszczepozosta³o jeszczepozosta³o jeszczepozosta³o jeszczepozosta³o jeszcze

tylko tylko tylko tylko tylko 129
dn i !dn i !dn i !dn i !dn i !

Nasza strona
internetowa:

http://zseeim.edu.pl/http://zseeim.edu.pl/http://zseeim.edu.pl/http://zseeim.edu.pl/http://zseeim.edu.pl/
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Tak wygl¹da wzór ANKIETY-PODANIA, który macie pobraæ ze strony naszej szko³y
http://zseeim.edu.pl, wydrukowaæ i wype³niæ. Oczywiœcie tylko jedn¹ znich, w zale¿noœci, czy
wybraliœcie Technikum czy Szko³ê Bran¿ow¹. Nie wype³niajcie tej ANKIETY pokazanej tutaj, to
tylko materia³ informacyjny!

TECHNIK INFORMATYK

Grasz w gry? Mo¿e to dziwne, ale wiêkszoœæ
informatyków pierwszy kontakt z tym rodza-
jem technologii mia³a w³aœnie przez ten "g³upi
zabijacz" czasu. Widzisz takiego Steve'a Jobs'a
albo Billa Gates'a jak wlepia œlepia w monitor?
Zabawne, ale pokazuje charakter tego kierunku -
wystarczy trochê
zainteresowania i
mo¿na poznaæ jedn¹
z najszybciej rozwi-
jaj¹cych siê techno-
logii w historii ga-
tunku homo sa-
piens! Je¿eli Ciê to
krêci, to czemu by
nie pójœæ o krok
dalej? Kto wie, co
przyniesie ju-
tro...

T E C H N I K
MECHATRONIK

Kierunek trudny, ale ile po nim ma siê przywile-
jów! Jesteœ elektrykiem, elektronikiem, mechani-
kiem, informatykiem, robotykiem, automaty-
kiem... Ufff... Du¿o tego! Masz tyle mo¿liwo-
œci! Ale to nic w porównaniu z faktem, ¿e bê-
dziesz móg³ sam budowaæ MEGAZORDY! Czy
to nie jest cudowne?!

TECHNIK ELEKTRONIK

Marzy³eœ, by zostaæ bohaterem w swoim domu?
Zawsze chcia³eœ tak przystroiæ dom na œwiêta,
by s¹siedzi myœleli, ¿e masz ma³e lotnisko? A
mo¿e po prostu lubisz od czasu do czasu poluto-
waæ trochê? Albo zawsze uwa¿a³eœ, ¿e tytu³ "z³o-
ta r¹czka" idealnie Ciê opisuje? Je¿eli tak, ten
kierunek jest dla Ciebie!

TECHNIK MECHANIK

Jeœli kiedykolwiek zastanawia³eœ siê jak zbudo-
wana jest twoja ulubiona zabawka, to ten kieru-
nek jest dla Ciebie. Wiadomo, czeka Ciê sporo
roboty, pracy na programach typu CAD (lepszy
paint) oraz nauki zasad mechaniki, ale czym to
jest na tle tego, ¿e bêdziesz potrafi³ samodzielnie
rozebraæ na czêœci chocia¿by Optimusa Prime'a?!

TECHNIK ELEKTRYK

Chcesz pobawiæ siê w boga? Nic trudnego! Elek-
tryk to zajêcie dla Ciebie! Zeus te¿ by³ elektry-
kiem. A tak¿e Thor! Chcesz byæ jak inny super-
bohater? Biegaj¹c po s³upach elektrycznych, je-
steœ jak Spider - Man. Pe³na gama postaci do wy-
boru na tym jednym kierunku!

ELEKTRYK - SZKO£A
BRAN¯OWA I STOPNIA

Pr¹d sta³ siê niezbêdny w naszym ¿yciu jak woda.
Œwiat zawsze bêdzie potrzebowa³ ludzi, którzy
bêd¹ w stanie za³o¿yæ okablowanie budynku czy
te¿ naprawiæ zepsut¹ instalacjê elektryczn¹. Po-
myœl tylko - ilu ludzi bêdzie Ci wdziêcznych za
takie chwalebne czyny? O zbawcy prostych lu-
dzi, przybywajcie!

KIERUNKI NAUCZANIA W

MECHANIKU/S£OWAKU
wg Wiktora Ku¿d¿a³a - ucznia klasy III Technikum


