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policyjna

biologiczno-chemiczna
humanistyczna

matematyczno-przyrodnicza



 klasa policyjna

Co dalej:
Będziesz mógł/a kontynuować 
naukę na wybranym kierunku 
studiów wyższych: prawo,
administracja, bezpieczeństwo
wewnętrzne, bezpieczeństwo
narodowe, europeistyka, 
stosunki międzynarodowe,
logistyka, kryminologia, 
ekonomika obronności.

Rozszerzamy, dodajemy:
- język polski,
- wiedzę o społeczeństwie,
- historię,
- podstawy psychologii.
Przedmioty wynikające z opracowanego 
przez Gabinet Komendanta Głównego 
Policji „Programu nauczania dla klas 
ponadgimnazjalnych w zakresie 
funkcjonowania Policji”:
- służbę społeczeństwu,
- kwalifikacje do służby w Policji,
- wiedzę o Policji,
- wf z elementami samoobrony.
Poza tym:
- zajęcia strzeleckie,
- zajęcia terenowe, sprawnościowe,
  biegi przełajowe, biwaki.
  

Przy wyborze tej klasy zwiększasz swoją
szansę na zostanie policjantem, znalezienie

pracy w służbach mundurowych i ratowniczych,
gdyż absolwenci klasy mundurowej, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z 17 grudnia 2013r., otrzymują dodatkowe punkty 

przy rekrutacji do Policji.

SIERPCLO



Zajęcia terenowe, sprawnościowe

Nauka przepisów ruchu drogowego

Laureaci ogólnopolskiego konkursu
filmowego poświęconego postaci
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczystość Ślubowania i Promocji

Uczniowie klas policyjnych startują 
z sukcesami w:
- zawodach sportowo-obronnych 
  „Sprawni jak żołnierze”,
- zawodach strzeleckich „O Srebrne 
  Muszkiety”,
- Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych,
- innych konkursach wynikających 
  z profilu klasy.
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klasa
biologiczno-chemiczna

  Charakterystyka kierunku:
- współpraca szkoły z SPZZOZ 
  w Sierpcu (szpital),
- poznanie podstaw wiedzy medycznej, 
  umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- poznanie technik pracy laboratoryjnej, 
- uczestnictwo w wykładach i zajęciach
  uczelni o profilu medycznym,
- możliwość sprawdzenia się w pracy 
  na rzecz innych w ramach wolontariatu.
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Rozszerzamy, dodajemy:
- biologię,
- chemię,
- podstawy anatomii,
- gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, 
- pierwszą pomoc przedmedyczną,
- ogólną psychologię kliniczną.

Co dalej:
Będziesz mógł/a kontynuować naukę 
na wybranym kierunku studiów 
wyższych, np. medycyna, 
pielęgniarstwo, biologia, chemia, 
biotechnologia, fizjoterapia, farmacja, 
stomatologia, weterynaria, zootechnika.
Bądź po ukończeniu studium 
policealnego uzyskasz tytuł ratownika 
medycznego, opiekuna medycznego,
opiekunki środowiskowej, opiekuna 
w domu pomocy społecznej, opiekuna 
dziecięcego, technika analityka, 
asystenta stomatologicznego, technika 
masażysty, technika bhp, dietetyka.  



Szkolenie z pierwszej 
pomocy przedmedycznej 

Zajęcia z fizjoterapii prowadzone 
przez Pana Daniela Dobiesa

 

Zajęcia w Fitness Klub STEP
Państwa Katarzyny i Pawła Dul

 

Bawimy się
 

Występujemy
 

Odpoczywamy
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klasa
biologiczno-chemiczna



Rozszerzamy, dodajemy:
- język polski,
- historię, 
- język obcy,
- elementy wiedzy dziennikarskiej
  i medioznawczej,
- kulturę żywego słowa.

Co dalej:
Możesz podjąć studia z zakresu 
filologii polskiej, filologii obcych,
dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
medioznawstwa i zarządzania informacją, 
kulturoznawstwa, public relations,
stosunków międzynarodowych (wysoko
punktowane rozszerzenia),
bibliotekoznawstwa z informacją naukową.
Zdobyte wykształcenie wykorzystasz 
w pracy w mediach tradycyjnych jak
i portalach internetowych.

LO

Charakterystyka kierunku:
- współpraca z TV Sierpc,
- redagowanie tekstów prasowych,
- poznawanie zawodu dziennikarza „od kuchni”,
- poznawanie kultury krajów obcojęzycznych,
  poprzez udział w projektach językowych,
- dodatkowe warsztaty z lektorami ze szkół
  językowych,
- współpraca z anglojęzycznymi instytucjami,
  m.in. The Bear Educational Theatre.

 klasa
humanistyczna



„Opowieść wigilijna” w wykonaniu 
The Bear Educational Theatre.

Nasi goście z Japonii, Indonezji, Indii, Tajwanu.

Zajęcia z lektorami studia językowego
American Center

Rozszerzamy, dodajemy:
- matematykę,
- biologię, 
- geografię,
- projektowanie z wykorzystaniem
  programu AUTO-CAD.

klasa 
matematyczno-przyrodnicza

Dobór przedmiotów rozszerzonych
pozwoli absolwentom tej klasy

na dużą elastyczność w wyborze 
kierunku studiów, gdyż matematyka, 
biologia i geografia często występują

jako przedmioty rekrutacyjne 
na kierunkach wielu uczelni, 

m.in. ekonomicznych, przyrodniczych,
politechnicznych, medycznych.

DEBIUT !!!



 wolontariat

W naszej szkole prężnie działają wolontariusze, 
współpracujący z Sierpeckim Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka 
"Szansa na Życie", a także Centrum Niezależnego 
Życia w Ciechocinku
Biorą czynny udział w licznych akcjach, m. in. :
- szkoleniach wolontariuszy w Ciechocinku,
- Mazowieckich Dniach Integracji,
- Sierpeckich Dniach Osób Niepełnosprawnych,
- festynach sportowo-rekreacyjnych,
- wyjazdach integracyjno-edukacyjnych,
- zajęciach sportowych z osobami niepełnosprawnymi
- ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”.
Współpracują z Bankiem Żywności w Płocku.

Uczniowski Klub 
Sportowy „Mechanik”

Wicemistrzowie Województwa Mazowieckiego
w sztafetowych biegach przełajowych

Paweł Przybojewski - reprezentant Polski
IV miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów 

w Trójboju Siłowym, Dania 2017 



koło 
sportowo

- turystyczne

Lubisz aktywnie spędzać czas? Poznawać nowe okolice? 
Zatem znajdziesz tu coś dla siebie! Proponujemy Ci 
rozwijanie swoich zainteresowań w działającym 
w Zespole Szkół nr 1 kole sportowo- turystycznym. 
Dzięki udziałowi w tego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych
możesz:
- poznać aktywne formy wypoczynku,
- poznać piękno regionu z uwzględnieniem walorów 
  przyrodniczych, historycznych i dziedzictwa kulturowego,
- prowadzić zdrowy tryb życia i zachęcać do niego otoczenie,
- zdobyć umiejętność organizowania wycieczek, rajdów.
  

Razem dobrze się bawimy
i aktywnie wypoczywamy.



gramy, śpiewamy

„Ucha nadstawiam, słucham jak gra, muzyka we mnie, w muzyce ja”

Jeśli chcesz przeżyć niezapomniane 
chwile z muzyką i ze śpiewem 

to idealnie trafiłaś/eś!!!
Uatrakcyjniamy imprezy szkolne 

i pozaszkolne, wyjeżdżamy na konkursy, 
odnosimy liczne sukcesy.



występujemy

Drzemie w Tobie dusza artysty? Masz zdolności aktorskie? Lubisz teatr?
Mamy dla Ciebie doskonałą propozycję wyrażenia tego co Ci w duszy gra.
Zapraszamy do udziału w działającym od stycznia 2012r. kółku teatralnym. 
Bierzemy udział w konkursach, wystawiamy nasze „dzieła” na szkolnych 

akademiach, nagrywamy filmy, promujemy szkołę. Gwarantujemy dobrą zabawę!!



internat
stołówka

Chciałbyś podjąć naukę w naszej szkole, ale na przeszkodzie stoi znaczna
odległość od domu? Nie chcesz marnować czasu na uciążliwe dojazdy 
i oczekiwanie na środek transportu? Mamy dla Ciebie fantastyczną propozycję!!!
Zamieszkaj blisko szkoły, w naszym internacie!!!

Co w nim znajdziesz:
- pokoje wyposażone w nowe meble,
- fachową opiekę nauczycieli internatu,
- dostęp do Internetu,
- salę przeznaczoną do aktywnego wypoczynku,
- bilard, stół do tenisa,
- miłe towarzystwo kolegów i koleżanek ze szkoły.

Jesteśmy jedyną szkołą średnią w Sierpcu, która posiada internat. 
Każdy, kto zostanie uczniem naszej szkoły i wyrazi taką chęć, 
ma zagwarantowane miejsce w placówce. Internat jest miejscem,
w którym się nie tylko mieszka, uczy, ale także aktywnie 
i ciekawie spędza wolny czas. 
Dodatkowym atutem są niskie koszty utrzymania w placówce. 

Stołówka
Mieszkaniec internatu ma zapewnione dzienne 
wyżywienie, które podawane jest w szkolnej 
stołówce. Dla pozostałych uczniów, którzy 
wyrażą chęć, istnieje możliwość wykupienia
smacznych obiadów.


	1: strona pierwsza
	2: LOP1
	3: LOP2
	4: LOM1
	5: LOM2
	6: LODL1
	7: LODL2
	8: wolon/UKS
	9: koło sport turyst
	10: chór orkiestra
	11: teatralne
	12: internat

