
Witamy w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 
im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Piotrkowie Trybunalskim



Szkoła mieści się w budynku 
przy ulicy Roosevelta 1. Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 

im. rtm. Witolda Pileckiego, 
wciąż popularnie nazywany jest 

„Tepeesem”. 

Funkcjonują w nim następujące 
typy szkół:                                                              

V Liceum Ogólnokształcące 
im. rtm. Witolda Pileckiego              

Technikum Mechaniczno – 
Elektryczne im. rtm. Witolda 

Pileckiego



Drodzy Uczniowie Klas Ósmych!

Czteroletnie liceum czy może pięcioletnie technikum?
Jak dobrze wybrać szkołę, zawód, profil?
Stajecie przed niełatwym wyborem. Poniżej przedstawiamy  
ofertę edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021, 
która  z pewnością ułatwi Wam znalezienie odpowiedzi na te 
pytania i ułatwi podjęcie jakże ważnej decyzji o dalszym 
etapie kształcenia.

Niestety nie możemy na razie spotkać się z Wami osobiście,
chcielibyśmy jednak przekazać Wam kilka przydatnych 
informacji o naszej szkole oraz pokazać jak wygląda u nas  
życie szkolne.



W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy 
następujące kierunki kształcenia: 

V Liceum Ogólnokształcącym 
im. rtm. Witolda Pileckiego

• klasa humanistyczna

• klasa społeczna

• klasa biologiczno-chemiczna

• klasa językowo-informatyczna

Technikum Mechaniczno – 
Elektryczne im. rtm. Witolda 
Pileckiego

• technik elektronik

• technik mechatronik

• technik elektryk

• technik informatyk



Klasa humanistyczna – klasa 1A
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, 
matematyka, historia, język angielski.

Przedmioty realizowane z rozszerzonym programem nauczania: 
język polski,  historia  i język angielski.  

Języki obce:   język: angielski i język niemiecki  (jeden język 
realizowany jest na poziomie rozszerzonym).

Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniach, którzy 
posiadają szerokie zainteresowania humanistyczne  w zakresie historii 
sztuki, literatury, kultury, teatru, filmu, dziennikarstwa, psychologii, 
socjologii. Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, 
artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu  
społecznym. 



Klasa społeczna - 1B
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, 
matematyka,  geografia, wiedza  o społeczeństwie.

Przedmioty realizowane z rozszerzonym programem nauczania: 
geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Języki obce:   język: angielski i język niemiecki  (jeden język 
realizowany jest na poziomie rozszerzonym).

Klasa społeczna z rozszerzonym programem zajęć z geografii, wiedzy        
o społeczeństwie i języka obcego przeznaczona jest dla osób, które w 
przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach: hotelarstwo i turystyka, 
stosunki międzynarodowe, psychologia, filologia obca, turystyka                           
i rekreacja,  marketing i zarządzanie,  logistyka, dietetyka, geografia, 
rehabilitacja, kryminologia, kosmetologia, ochrona środowiska, 
biotechnologia.



Klasa biologiczno-chemiczna- 1C
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, 
matematyka, biologia, chemia.

Przedmioty realizowane z rozszerzonym programem 
nauczania: biologia, chemia, język angielski.

Języki obce:   język angielski i język niemiecki  (jeden język 
realizowany jest na poziomie rozszerzonym).

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem zajęć z  biologii                              
i chemii przeznaczona jest dla osób, które   w przyszłości pragną podjąć 
studia na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, analityka 
medyczna, weterynaria,  ratownictwo medyczne, fizykoterapia, rehabilitacja, 
pielęgniarstwo.Oferta tej klasy umożliwi  doskonałe przygotowanie do 
studiów medycznych, weterynaryjnych, biologicznych, chemicznych, 
agroturystycznych, ekologicznych.



Klasa językowo-informatyczna- 1D
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, 
matematyka, język angielski, informatyka.

Przedmioty realizowane z rozszerzonym programem nauczania: 
język polski, język angielski informatyka.

Języki obce:   język: angielski i język niemiecki  (jeden język 
realizowany jest na poziomie rozszerzonym).

Klasa językowo-informatyczna stworzona jest z myślą o uczniach, którzy 
interesują się grafiką komputerową, administrowaniem sieci 
komputerowej, nowoczesnymi technikami komputerowymi. Uczeń tej 
klasy będzie miał możliwość nauki języka angielskiego w stopniu 
zaawansowanymi oraz  poszerzenia wiedzy  informatycznej w oparciu       
o nowoczesne pracownie multimedialne. 



TECHNIK ELEKTRONIK – 1ta

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka, informatyka, fizyka.

Języki obce:   język: angielski i język niemiecki.

Przedmiot o rozszerzonej liczbie godzin to: matematyka. Uczeń, po 
ukończeniu tego kierunku, będzie przygotowany do pracy w zakładach 
produkujących urządzenia elektroniczne, zakładach serwisowych,          
w pracowniach, biurach projektowych, placówkach zajmujących się 
dystrybucją i sprzedażą urządzeń elektronicznych. 



TECHNIK MECHATRONIK – 1tb

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, 
matematyka, informatyka, fizyka.

Języki obce:   język: angielski i język niemiecki.

Przedmiot o rozszerzonej liczbie godzin  to: matematyka. Mechatronik to osoba 
programująca sterowniki i roboty przemysłowe. Jest to nowatorski, dochodowy    
i prestiżowy zawód dla przyszłych inżynierów. Wybierając ten profil uczeń 
zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania układów 
mechatronicznych m.in. za pomocą programów komputerowych, wykonywania 
modernizacji i naprawy sprzętu, w którym występują elementy elektroniki                                               
i mechaniki precyzyjnej, montażu elementów automatyki, obsługi nowoczesnych 
urządzeń (np. sterowników mikroprocesorowych, robotów przemysłowych, 
urządzeń pomiarowych).  



TECHNIK ELEKTRYK -1tc

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, 
matematyka, informatyka, fizyka.

Języki obce:   język: angielski i język niemiecki.

Przedmiot o rozszerzonej liczbie godzin to: matematyka. 

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, 
montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, 
maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią 
elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze 
elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach 
badawczo rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. 



TECHNIK  INFORMATYK - 1ti

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, 
informatyka, fizyka.  

Języki obce:   język angielski i język niemiecki.  

W tej klasie przedmiotem o rozszerzonej liczbie godzin jest  matematyka.Technik 
informatyk zajmuje się administrowaniem, inżynieria oprogramowania, projektowaniem 
stron www, programowaniem, a także składaniem i konfiguracją sprzętu, prowadzeniem 
szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych 
systemów informacji, administrowaniem  bazy danych i systemów przetwarzania 
informacji oraz obsługą lokalnych sieci komputerowych. Absolwenci informatyki 
zatrudnienie znajdują w szczególności w firmach komputerowych zajmujących się 
rozwijaniem, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania i aplikacji, tworzeniem stron 
internetowych, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w administrowaniu                                  
i bezpieczeństwie sieci komputerowych i baz danych.



Dlaczego warto podjąć naukę w naszej szkole?
Gwarantujemy:
➔ Naukę na  najwyższym poziomie:
➔ Udział uczniów w zagranicznych  projektach programu Erasmus+ i programu PO WER.
➔ Udział w szkoleniach i uzyskanie międzynarodowych Certyfikatów, zaświadczeń                                                    

o ukończonych kursach z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów 
elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w 
przestrzeni kosmicznej,  Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne,  Pakiety 
elektroniczne z komponentami Ball Grid Array  praktyce,  Zaawansowanych  metod 
lutowania i naprawy pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty 
BGA, Elektryczności statycznej a urządzeń elektronicznych (ESD), CISCO ICND 1, Linux.

➔ Nowoczesne kształcenie zawodowe w innowacyjnych laboratoriach i pracowniach 
zawodowych: mechatroniki   i informatyki.

➔ Udział uczniów technikum w programie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – 
stypendia dla najzdolniejszych”. 

➔ Współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach zajęć praktycznych dla uczniów 
technikum.

                 



Nasz Patron, z którego jesteśmy bardzo dumni 
i zawsze o Nim pamiętamy



Tak wyglądają nasze szkolenia...



Tak, życie na zagranicznych praktykach...



Nasze pracownie...



Pamiętamy również o potrzebujących...



Uwielbiamy się dobrze bawić...



U nas zawsze dzieje się coś fajnego...



A wycieczki… hmm...koniecznie musicie pojechać z nami



Zdrowo rywalizujemy w różnych dyscyplinach...



Jeśli wybierzesz naszą szkołę czekają Cię niezłe... 



Szybko mijają te szkolne lata i….
będzie, będzie zabawa...



Chcesz wiedzieć co to jest?
Zapraszamy do nas...



To tylko maleńki fragmencik z życia naszej szkoły. 
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zapraszamy na 
naszego Facebooka: 
zsp nr 1 w piotrkowie trybunalskim - TPS
na naszą stronę:
http://www.zsp1.piotrkow.pl/

Polecamy również:
https://www.youtube.com/watch?v=qpgK1tz_9MU

https://www.youtube.com/watch?v=o841CE-1ASA

http://www.zsp1.piotrkow.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=qpgK1tz_9MU
https://www.youtube.com/watch?v=o841CE-1ASA


Konieczne do nas dołącz. 
Zapraszamy.

Dziękujemy za uwagę.
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim


