
ZAPRASZAMY UCZNIÓW 
 

od 1 września 2013 roku do: 

 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Babiaku 

lub 

Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Babiaku 

 

Atuty szkoły: 

 Bezpłatna nauka w nowoczesnej placówce 

 Nowoczesna baza sportowa z zapleczem obejmującym: pełnowymiarową 
halę sportową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną halową, 
siatkówkę oraz doskonale wyposażoną siłownię 

 Pracownie wyposażone w pomoce naukowe, tablice interaktywne, 
wizualizery, projektory multimedialne 

 Sale informatyczne ze stałym łączem internetowym 

 Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (naukowe i sportowe)  

 Przyjazna atmosfera 

 Kompetentna, systematycznie podnosząca kwalifikacje kadra 
pedagogiczna 

 Realizacja projektów wykorzystujących środki z UE 

 Możliwość odbywania praktyk przez uczniów szkoły zawodowej                        
w Babiaku 

 Brak kosztów związanych z dojazdem 
 
 
TYP SZKOŁY: Liceum ogólnokształcące  
FORMA KSZTAŁCENIA: Stacjonarna w systemie dziennym    
 
Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej w pierwszym roku nauki realizowane są 
wszystkie przedmioty w zakresie ogólnym.  
 
Wybór przedmiotów z nauczaniem rozszerzonym nastąpi pod koniec pierwszego roku nauki. 
Od klasy drugiej proponujemy nauczanie blokowe.  
 

Nabór do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Babiaku i Społecznej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Babiaku rozpocznie się od 20 maja 2013 r. do 
4 czerwca 2013 r. 
 
 
 
 



 

TYP SZKOŁY: Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa   
FORMA KSZTAŁCENIA: Stacjonarna w systemie dziennym 
 
Klasa wielozawodowa 
 

Zawód Symbol Dodatkowe kwalifikacje Obszar kształcenia 

Kucharz  512001 K1-Sporządzanie potraw               
i napojów (T.6.) 

Turystyczno-
gastronomiczny (T) 
 

Wędliniarz  751107 K1-Produkcji przetworów 
mięsnych i tłuszczowych (T.5.) 

Turystyczno-
gastronomiczny (T) 
 

Piekarz 751201 K1-Produkcja wyrobów 
piekarskich (T.3.) 

Turystyczno-
gastronomiczny (T) 
 

Cukiernik 751201 K1-Produkcja wyrobów 
cukierniczych (T.4.) 

Turystyczno-
gastronomiczny (T) 
 

Sprzedawca 522301 K1-Prowadzenie sprzedaży 
(A.18.) 

Administracyjno-
usługowy (A) 
 

Elektryk 741103 K1-Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych (E.7.) 
K2-Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych (E.8.) 
 

Elektryczno-
elektroniczny (E) 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

723103 K1-Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 
(M.18.) 
 

Mechaniczny i 
górniczo-hutniczy (M) 

Rolnik 613003 K1-Prowadzenie produkcji 
rolnej (R.3.) 

Rolniczo-leśny z 
ochroną środowiska (R) 
 

    
Obowiązujące dokumenty: Kwestionariusz zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej. 

 

 


