
Wirtualny Dzień Otwarty  
w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 

 

Środa 28.04.2021 

godz. 16.00 - 17.55 

 16:00 – 16:15  

Spotkanie z Dyrekcją szkoły i przedstawicielami Rady Rodziców 
 

Uzyskasz w tym miejscu najważniejsze  informacje o naszej szkole, dowiesz się, jak pracujemy. W trakcie 

spotkania będziesz mógł usłyszeć, jak wygląda współpraca ze szkołą z perspektywy rodziców.  

 

 

 16:20 – 16:35 

Profil politechniczny – prezentacja oferty klasy 
 

Jesteś zainteresowany nauką w klasie politechnicznej? Koniecznie wejdź na to spotkanie. Nauczyciele i  

uczniowie  opowiedzą o programie nauczania w tej klasie, zasadach naboru do niej oraz możliwościach, 

jakie będziesz miał po jej ukończeniu. 

 

 

 16:40 – 16:55 

Profil medyczno-przyrodniczy – prezentacja oferty klasy 
 

Jesteś zainteresowany studiami medycznymic czy przyrodniczymi? Zastanawiasz się, czy klasa medyczno-

przyrodnicza na pewno jest dla Ciebie? Weź udział w tym spotkaniu, które pomoże Ci podjąć decyzję. 

Spotkaj się z naszą kadrą i uczniami reprezentującymi profil, którzy odpowiedzą na Twoje pytania. 

 

 

 17:00 – 17:15 

Profil humanistyczno-społeczny – prezentacja oferty klasy 
 

Klasa humanistyczno-społeczna łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, kształcąc przyszłych liderów. 

Przyjdź na spotkanie, na którym opowiemy o naszych licznych projektach, warsztatach, spotkaniach. 

Zobacz, jak fascynująca może być nauka w klasie humanistycznej. 

 

 17:20 – 17:35 

Profil lingwistyczno-turystyczny – prezentacja oferty klasy 
 

Interesujesz się geografią, a zarazem ważne jest dla Ciebie doskonalenie kompetencji językowych. Ten 

profil jest dla Ciebie – przyjdź i przekonaj się. Opowiemy nie tylko o zajęciach prowadzonych w klasie, ale 

także różnorodnych wyjściach i wycieczkach, w których, ucząc się w tej klasie, będziesz mógł/mogła brać 

udział. 

 

 

 17:40 – 17:55 

Spotkanie z Komisją rekrutacyjną 
 



Zastanawiasz się, jaką szkołę i jaki profil wybrać? Chcesz dowiedzieć się jak działa system rekrutacji? Masz 

pytania dotyczące aplikowania o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych? Spotkaj się z przedstawicielkami 

szkolnej komisji rekrutacyjnej. Opowiedzą o rekrutacji, nie tylko do naszej szkoły, powiedzą,  na co 

szczególnie zwrócić uwagę wybierając i zapisując się do szkół. 

 

 

 

 

Czwartek 29.04.2021 

godz.16.00 - 17.55 

 16:00 – 16:15 

Spotkanie z Samorządem Uczniowskim 
 

W Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego uczniowie są najważniejsi – ale co to oznacza w praktyce? 

Zadaj pytanie samym uczniom, dowiedz się, jakie działania podejmują na co dzień oraz jak wybierany jest 

Samorząd Uczniowski. Na pewno także odpowiedzą na różne pytania, bo któż jak nie sami uczniowie 

najlepiej znają szkołę. 

 

 

 16:20 – 16:35 

Spotkanie z doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem szkolnym 
Uczniowie naszej szkoły mają wiele wspaniałych pomysłów, które z pomocą kadry mogą realizować. Na 

tym spotkaniu uzyskasz również informację, do kogo możesz się zgłosić, aby znaleźć wsparcie, gdy masz 

jakiś problem. Poinformujemy Cię, jak wspieramy i pomagamy. 

 

 

 16:40 – 16:55 

Nauczanie języków w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie, wyjazdy oraz 

wycieczki krajowe i zagraniczne, programy międzynarodowe 
 

Nasza szkoła to szkoła otwarta na świat! Wyjazdy, wycieczki, programy edukacyjne – u nas ciągle coś się 

dzieje. Wiemy,  jak ważne są kompetencje językowe we współczesnym świecie, więc uczniom dajemy 

różnorodne możliwości ich doskonalenia. Zapraszamy na spotkanie, na którym o tym wszystkim opowiemy 

i odpowiemy na pytania gości. 

 

 

 17:00 – 17:15 

Zajęcia dodatkowe w szkole 

 zajęcia sportowe; 

 kółko fakultatywne z j. hiszpańskiego; 

 kółko kresowe; 

 wolontariat 

 pck 

Jesteś aktywny, masz duszę sportowca  albo po prostu lubisz grać w siatkówkę, koszykówkę czy piłkę 

nożną? W naszej szkole znajdziesz idealne warunki dla swoich sportowych pasji oraz innych swoich 

zainteresowań. 

 

 

 17:20 – 17:35 

Internat szkolny 



Masz daleko do szkoły, a wyjazdy Cię wykańczają. Marzysz o ciepłym i wygodnym miejscu do nauki? 

Znajdziesz to wszystko w naszym szkolnym Internacie. Rodzinna atmosfera, życzliwa kadra opiekunów i 

możesz poczuć się … jak w domu. Kierownik oraz nauczyciele wychowawcy opowiedzą,  jak funkcjonuje 

internat oraz o inicjatywach podejmowanych przez wychowanków. 

 

 

 17:40 – 17:55 

Zakończenie Wirtualnego dnia otwartego ZS nr 3 
Zapraszamy na podsumowanie i zamknięcie Wirtualnego dnia otwartego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III 

Sobieskiego w Szczytnie, które poprowadzi Dyrektor, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 


