
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA NARUSZEWICZA W JANOWIE PODLASKIM  

JEST SZKOŁĄ, KTÓRA OFERUJE ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW: 

przyjazną atmosferę, którą budują młodzi, kreatywni nauczyciele rozumiejący 

potrzeby i problemy uczniów; możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach 

pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, jak również 
umożliwiających nadrobienie zaległości edukacyjnych; wysoki poziom 

bezpieczeństwa uczniów; stypendia za wyniki w nauce (najlepsi w obu typach 

szkół otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, pozostali od średniej 

4,5  Stypendium Starosty, które otrzymują również absolwenci gimnazjów, 

którzy w wyniku rekrutacji uzyskają co najmniej 140 pkt.); wysoki poziom 
nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych 

 i sukcesami zawodowymi naszych absolwentów, dużą liczbą absolwentów 

dostających  się na studia. 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

Klasa ogólna 
 Jest skierowana do uczniów, którzy nie mają sprecyzowanych 

zainteresowań.  

 W tej klasie uczeń może: w atrakcyjny sposób poznać tajniki wszystkich 

przedmiotów ogólnokształcących, odkryć w sobie uśpione pasje, uczęszczać na 
wiele zajęć rozwijających dodatkowe zainteresowania. 

 Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  

w zajęciach szkolnego koła teatralnego „Odskocznia”. 

 Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonają uczniowie 

samodzielnie od klasy drugiej. 

 

Klasa sportowa (sporty walki w służbach mundurowych) 
 Uczniowie klasy 

sportowej uczestniczą  

w obowiązkowych zajęciach 

kierunkowych klas 
mundurowych (straż 

graniczna lub policja wg 

wcześniejszej deklaracji 
absolwenta gimnazjum). 

 Podczas zajęć 

wychowania fizycznego 
realizowane będą następujące zagadnienia: techniki obrony przed chwytami, 

duszeniami, kopnięciami, atakiem z użyciem broni, obezwładnianie  

z kajdankowaniem, akrobatyka sportowa, walka sportowa taekwon-do ITF, 
trening siłowy. 

 Zajęcia prowadzone przez instruktora taekwon-do. 

 

Klasa straży granicznej 
 Funkcjonuje od 2003 roku. Patronat nad 

klasą sprawuje Nadbużański Oddział Straży 

Granicznej im. 27 Dywizji AK w Chełmie.  

 Uczniowie tej klasy realizują na zajęciach 
straży granicznej następujące zagadnienia:  

regulaminy i szkolenie graniczne, ogólne 

wiadomości o straży granicznej, ceremoniał 
wojskowy, szkolenie sanitarne  

i strzeleckie,  terenoznawstwo.  

 Zajęcia prowadzone są przez 

funkcjonariusza straży granicznej w szkole, 
placówce straży granicznej,  jak również  

w ramach zajęć uczniowie wyjeżdżają na 
przejścia graniczne.  

Klasa policyjna 
 Powstała w 2006 roku w wyniku podpisanego porozumienia zawartego 

pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a Starostą Bialskim.  

 Na zajęciach z policji uczniowie realizują następujące zagadnienia: 

organizacja policji, przepisy prawne dotyczące-  policji, prawa karnego, prawa 

wykroczeń oraz ruchu drogowego, zajęcia z  musztry. 

 Zajęcia prowadzi funkcjonariusz policji. W ramach zajęć realizowane są 
wyjazdy edukacyjne do jednostek policyjnych, do sądu, zakładu karnego.  

 Uczniów tych klas obowiązuje umundurowanie, a ponadto uczestniczą w:  

obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego  z elementami samoobrony, 
obozie szkoleniowym, letnim obozie windsurfingowym w Zatoce Puckiej koło 

Władysławowa, wyjazdach edukacyjnych na przejścia graniczne, zajęciach 

koreańskiej sztuki samoobrony taekwon-do. Podczas 8-letniej  przygody z 
taekwon-do w naszej szkole, do egzaminów przystąpiło 301 osób, w tym 286 

zaczęło ćwiczyć od podstaw w murach naszej szkoły. Uczniowie zdobyli 77 

medali Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorów i 5 medali Mistrzostw Polski 
Juniorów w taekwon-do ITF. Warto dodać, że 4 uczniów klas mundurowych 

zdobyło podczas nauki w janowskim liceum czarny pas (I dan). 

 Nauka w klasach mundurowych kończy się egzaminem teoretycznym 

 i praktycznym ze strzelectwa, samoobrony, wiedzy o służbach mundurowych 
(straży granicznej i policji), pomocy przedmedycznej i sprawnościowym torem 

przeszkód. 

 

 

TECHNIKUM 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

 
 Zajęcia praktycznej nauki  
zawodu odbywają się raz w 

tygodniu w parku maszyn 

Stadniny Koni w Janowie 

Podlaskim. 

 W ramach zajęć odbywa 

się bezpłatne szkolenie na 

prawo jazdy kategorii T. 

 W ramach zajęć 

organizowane są wyjazdy 

edukacyjne do dealerów sprzętu rolniczego oraz na wystawy sprzętu rolniczego 

AGRO-SHOW  w Bednarach koło Poznania i AGRO-TECH w Kielcach.  

 

W corocznym RANKINGU PERSPEKTYW 2016 pod względem 

zdawalności egzaminów zawodowych technikum kształcące w zawodzie 

technik mechanizacji rolnictwa uplasowało się ex aequo na 1 miejscu  

w Polsce! 

 

Technik hodowca koni 
 Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w Stadninie Koni  

w Janowie Podlaskim.  

 W ramach zajęć organizowane są szkolenia, seminaria, wykłady, wycieczki 

dydaktyczne jak również obowiązkowe zajęcia jazdy konnej.  

 W ramach zajęć odbywa się 

bezpłatne szkolenie na prawo 

jazdy kat.  T.  

 Uczniowie biorą udział  

w wielu pokazach m.in.:  
w Jesiennym Pokazie Koni 

Arabskich  w Janowie 

Podlaskim, w Cavaliadzie  

w Lublinie, Poznaniu   

i Warszawie, w Sportowych 

Mistrzostwach Europy Koni 

Arabskich. 

 Uczniowie tej klasy maja możliwość zdawania egzaminów na brązową  

 i srebrną Powszechną Odznakę Jeździecką w Stadninie Koni w Janowie 

Podlaskim. 
 

Szkoła co roku zapewnia uczniom technikum możliwość uczestniczenia  

w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus plus 

 

Przy Zespole Szkół funkcjonuje koedukacyjny internat. Dysponujemy 130 

miejscami w 24 pokojach mieszkalnych. 

 Mieszkańcom internatu zapewniamy: całodobową opiekę pedagogiczną, 

również w czasie weekendów, całodzienne, smaczne wyżywienie w stołówce, 

przyłącze do szkolnej sieci internetowej, możliwość korzystania z sali tenisowej 
oraz położonej w pobliżu hali sportowej. 

 


