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Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista 

rankingowa. Kryteria przyjęć 

uwzględniają punktowy wynik egzaminu 

ósmoklasisty, punkty uzyskane za oceny 

z zajęć edukacyjnych oraz punkty 

uzyskane za inne osiągnięcia 

wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej 

Obejrzyj wideo>>>

https://www.youtube.com/watch?v=nuD6BjJMQfc


Stworzona została z myślą o 

uczniu, który posiada szerokie 

zainteresowania 

humanistyczne (historia, 

literatura, kultura antyczna, 

teatr, film, historia sztuki).

Uczniowie tej klasy:

– wyjeżdżają na warsztaty 

medialne do Radia Kraków,

– przygotowują się do 

konkursów recytatorskich, 

literackich, Olimpiady 

Polonistycznej, Olimpiady z 

Wiedzy o Mediach, Olimpiady 

Historycznej, konkursów i 

olimpiad przedmiotowych,

– rozwijają swoje pasje 

aktorskie w Kole Teatralnym 

„Eviva l’arte”.

Obejrzyj wideo >>>

https://www.youtube.com/watch?v=4kIfppX_IzA


Przeznaczona jest dla 

uczniów uzdolnionych 

matematycznie, 

zainteresowanych fizyką, 

informatyką lub geografią. 

Program tej klasy 

przygotowuje do studiów 

technicznych i 

ekonomicznych.

Uczniowie tej klasy: –

wyjeżdżają na 

„Matematyczne Czwartki” w 

Instytucie Matematyki UJ 

oraz „Naukowe Czwartki” w 

Instytucie Fizyki 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, –

przygotowują się do 

Maratonu Matematycznego, 

Olimpiady o Diamentowy 

Indeks AGH, Kangura 

Matematycznego.

Obejrzyj wideo>>>

https://www.youtube.com/watch?v=-6ylmtK1kgM


Adresowana jest do uczniów 

zainteresowanych naukami przyrodniczymi 

oraz językami obcymi.

Uczniowie realizujący rozszerzenia biologii 

i chemii:

– biorą udział w zajęciach z ratownictwa 

medycznego, – przygotowują się do 

Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, 

Olimpiady Biologicznej, Olimpiady 

Ekologicznej – wyjeżdżają na wykłady 

przyrodnicze oraz laboratoria z chemii na 

UJ.

Uczniowie realizujący rozszerzenia z 

geografii i języków obcych:

– realizują drugi język w zwiększonym 

wymiarze,

– rozwijają znajomość języków obcych i 

zgłębiają wiedzę z zakresu geografii 

zwiedzając kraje europejskie,

– przygotowują się do konkursów, 

Olimpiady Geograficznej, konkursów i 

olimpiad językowych.

Obejrzyj wideo>>>

https://www.youtube.com/watch?v=tWCcrg_yAH4


To propozycja dla osób, które 

chcą zgłębiać tajemnice 

ludzkiego zachowania.

Uczniowie tej klasy:

– odbywają praktyki w 

przedszkolu,

– biorą udział w warsztatach 

„Animator czasu wolnego”,

– działają w Szkolnym Kole 

Wolontariatu,

– podczas zajęć z pedagogiki i 

psychologii rozwijają 

umiejętności interpersonalne, 

empatię i wrażliwość na potrzeby 

innych.

Obejrzyj wideo>>>

https://www.youtube.com/watch?v=AOGA8iaUE40


Oferta Branżowej 

Szkoły I Stopnia 



Dla tych, którzy szybko chcą zdobyć zawód, proponujemy naukę w 

3-letniej branżowej szkole I stopnia. Oferujemy kształcenie w 

zawodach:

stolarz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów 

samochodowych, mechanik kierowca, blacharz samochodowy, 

elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, 

elektromechanik, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-

tynkarz, cukiernik, kucharz, piekarz, lakiernik, blacharz, 

wędliniarz, kamieniarz.

Jeśli nie wiesz gdzie odbywać praktykę skontaktuj się z 

sekretariatem szkoły, a udostępnimy i pomożemy Ci wybrać 

miejsce praktyki



W  branżowej szkole I stopnia masz możliwość:

• wybrać dowolny zawód,

• odbyć praktykę zawodową w prywatnych firmach,

• otrzymać comiesięczne wynagrodzenie za 

wykonaną pracę,

• wyjechać na miesięczne praktyki zawodowe do 

Hiszpanii w ramach programu ERASMUS+,

• uczestniczyć w darmowych kursach:

kurs prawa jazdy

kurs obsługi koparek

kurs aranżacji wnętrz

kurs obsługi wózków jezdniowych

kurs obsługi kas fiskalnych

kurs obsługi programu Symfonia Handel

kurs obsługi Auto Cad (projektowanie mebli)



Lubimy pomagać i chętnie to robimy

Obejrzyj wideo>>>

https://www.youtube.com/watch?v=S-9Z8k1aPN0


W naszej szkole ciągle coś się dzieje… 

Mikołajki,

11 Listopada,

Festiwal języków 

obcych,

Otrzęsiny,

Studniówka

… i wiele innych 

wydarzeń.



W naszym szkolnym teatrze możesz 

rozwijać swoje pasje aktorskie 



Chór Bel Canto

Obejrzyj wideo >>>

https://www.youtube.com/watch?v=OodXZnQkv_k


Tęsknimy za wycieczkami mamy nadzieję, że w 

przyszłym roku zwiedzisz z nami Europę 



Wymiany międzynarodowe

Uczestniczymy w wyjazdach do Hiszpanii w ramach programu: Erasmus 

+ oraz PO WER.

Licealiści wyjeżdżają na tygodniowe warsztaty do hiszpańskich szkół, 

obecni realizowane są dwa projekty „Ratownicy z Kołłątaja w podróży!” 

oraz „Coolturalnie z Kołłątajem na hiszpańskiej scenie”.

Uczniowie ze szkoły branżowej realizują miesięczne praktyki w 

hiszpańskich firmach w Sewilli, Maladze i Ubedzie.

Obejrzyj wideo >>> Obejrzyj wideo >>>

https://www.youtube.com/watch?v=nby6ydp-Fss
https://www.youtube.com/watch?v=A_8BkRvf87s


Zapraszamy na spacer po szkole z Panem Dyrektorem

Obejrzyj wideo >>>

https://www.youtube.com/watch?v=8nXMZMxNkEs


HUGON W SIECI

Nasza Strona:

http://www.zskjordanow.pl/

Nasz Facebook:

https://www.facebook.com/zs.jordanow/?fref=ts

Nasz kanał na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCHA3jHRPnl7

pxNeKprqvJXQ

http://www.zskjordanow.pl/
https://www.facebook.com/zs.jordanow/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCHA3jHRPnl7pxNeKprqvJXQ

