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Uczniowie szkół Politechniki rozpoczęli wakacje 
 
Blisko 150 uczniów Zespołu Szkół Akademickich (ZSA) Politechniki Wrocławskiej 
zakończyło w piątek rok szkolny. Pierwszy rok działania gimnazjum i liceum okazał się 
sukcesem, a prowadzona obecnie rekrutacja cieszy się olbrzymi zainteresowaniem ze 
strony kandydatów. 
 
W uroczystym zakończeniu roku szkolnego wziął udział m.in. rektor Politechniki 
Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski. – Cieszę się, że zadomowiliście się w naszym 
kampusie, a my dołożymy wszelkich starań, żeby uczyło się wam tutaj jeszcze lepiej. 
ZSA to nasze oczko w głowie i myślę, że będzie to szkoła świecąca przykładem – 
podkreślił. 
 
Obecnie lekcje prowadzone są w gmachu C-13, czyli popularnym „Serowcu”, w którym 
oprócz klas znajdują się także laboratoria fizyczno-chemiczne i sale do e-learningu. 
Rektor zapowiedział, że w ciągu najbliższych 2-3 lat gimnazjum i liceum zostaną 
przeniesione do nowego budynku, znajdującego się przy ul. Hoene-Wrońskiego w 
kampusie Politechniki. 
 
– Będzie tam więcej miejsca, ale was też przybędzie. Już we wrześniu pojawi się kolejne 
150 osób, a docelowo w naszym gimnazjum i liceum będzie się kształciło ok. 450 
uczniów. Cieszymy się, że tu jesteście, wierzymy w was i nie wyobrażam sobie, żebyście 
po zdanej maturze wybrali inną uczelnię niż Politechnika Wrocławska – dodał prof. 
Tadeusz Więckowski. 
 
Informację o chęci powołania ZSA ogłoszono w 2012 r., a inauguracja roku szkolnego w 
nowej placówce miała miejsce 1 września 2014 r. – Skończyliśmy więc roczek, a 
wszystkie założenia przyjęte przez Politechnikę zostały spełnione. Nasza placówka jest 
publiczna, akademicka i elitarna – mówi dyrektor ZSA Agata Roman. 
 
Gimnazjum i liceum wchodzące w skład ZSA są szkołami publicznymi, a zajęcia, jakie 
się w nich odbywają, są bezpłatne. 
 
Obecnie prowadzona jest rekrutacja do obu szkół. Kandydaci mogą się zapisywać w 
systemie elektronicznej rejestracji do niedzieli, 28 czerwca. W gimnazjum i w liceum 
powstaną po trzy nowe klasy liczące po 25 osób. Zainteresowanie jest bardzo duże. O 
jedno miejsce w gimnazjum starają się 3 osoby, a w liceum na jedno miejsce przypada 
aż pięciu kandydatów. 
 

Więcej o rekrutacji - https://zsa.pwr.edu.pl/ 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml. 

 


