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My już wybraliśMy.

To jesT nasza
szkoła!

Informator przygotowany na podstawie materiałów
przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe powiatu.

Dlaczego warto?
Zapraszamy do Zespołu Szkół
Agrotechnicznych w Słupsku oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce. Dlaczego
do tych szkół? Bo są najlepsze,
lubiane i cenione przez młodzież,
za swobodę uczniowską, otwartość
na nowości i świat, za kreatywność.
Za to, że traktują uczniów
po partnersku i przyjacielsku,
ale jednocześnie wymagają
poważnego traktowania nauki, uczą
obowiązkowości, odpowiedzialności,
tolerancji i szacunku do ludzi, pracy,
dają młodym ludziom przyzwoite
obycie kulturalne i solidnie
przygotowanie do zawodu lub na
studia. Warto pamiętać, że dobra
szkoła to wiedza, właściwe
przygotowanie do życia, umiejętność
radzenia sobie w każdej sytuacji.

POWIATOWE SZKOŁY

ZAPRASZAJą !

Sara Rycyk i Milena Nadrowska z Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Ustce - stypendystki Starosty Słupskiego
za osiągnięcia i wyniki w nauce.

Kochajmy szkołę!
Na jednej ze stron internetowych
przeczytałem taką wypowiedź 24-letniej Kasi Koszeli ze Słuszkowa koło
Kalisza: „Ktoś spyta „po co się uczyć?”.
Ano po to, żebyś głąbie wiedział, że nie
grzebie się łapą w akumulatorze! Uczymy się, żeby wiedzieć, ale nie po to, żeby
się z tą wiedzą obnosić. Bo osoba, która
dużo wie, wie, że nie wie wszystkiego.
Tylko idiota uważa, że zjadł wszystkie
rozumy. Więc młodzieży uczmy się, bo
nigdy nie wiadomo w czym przyjdzie
nam grzebać”.
Bardzo spodobała mi się ta spontaniczna i pełna emocji wypowiedź.
Przemawia do mnie. Zawiera w sobie
pewien pazur zdenerwowania i dużo
stanowczości. Bo czyż się nie denerwujemy, kiedy słyszymy od młodych ludzi,
że nie warto się uczyć, to tylko strata
czasu. Przecież w dzisiejszym, szybko
pędzącym świecie, aby do czegoś dojść,
okazuje się, że nie zawsze jest potrzebna wiedza, pracowitość, uczciwość. Popłaca też cwaniactwo, kombinatorstwo,
często oszustwo. I nikomu nie spada za
to włos z głowy, nie maleją fortuny. Jest
raczej przeciwnie - na kontach i w nieruchomościach jeszcze przybywa.
Młodzież to wszystko widzi i
wcale się nie dziwię, że już z ust gimnazjalistów słychać coraz częściej wypowiadane pytanie: po co chodzić do
szkoły, po co się uczyć, tracić niepotrzebnie czas? Bo czego innego uczy
szkoła, a czego innego wymaga życie?
Z racji pełnionej funkcji, organizatora szkół w powiecie, miejsca, w którym się wypowiadam, i po co to robię,
nie wolno mi oczywiście podzielić przytoczonej wyżej opinii. Zdecydowanie
się od niej odcinam i postaram się zaraz uzasadnić swój pogląd na temat potrzeby zdobywania wiedzy przez młodych ludzi. Sam przyznam, że wcale

się nie dziwię postawom współczesnej
młodzieży, gdybym miał dzisiaj też te
13 - 16 lat, pewnie myślałbym podobnie. Mam jednak dużo, dużo więcej lat,
co za tym idzie więcej życiowego doświadczenia, i inaczej już myślę.
Uczymy się właśnie po to, żeby
nie myśleć tak, jak myśli dziś przeciętny gimnazjalista. Także ten dzisiejszy,
współczesny - jak zwykliśmy go nazywać - nie najlepszy świat przynosi
jednak też wiele przykładów na to, że
wiedza i uznane od wieków za pożądane takie cechy charakteru, jak: pracowitość, obowiązkowość, upór i konsekwencja w działaniu, dla wielu ludzi
są drogą do sukcesu! Dodałbym - do
sukcesu pewnego, trwałego, zapracowanego uczciwie! Znany mojemu pokoleniu brazylijski piłkarz Pele, jeden z
najlepiej grających na świecie w swojej
biografii napisał, że to właśnie nauka

gry w piłkę nożną otworzyła przed nim
drzwi do świata. Jeden z najbogatszych
Polaków Jan Kulczyk w wywiadzie dla
tygodnika „Wprost” stwierdził: „Karanie ludzi za to, że wcześniej wstają,
więcej się uczą, więcej ryzykują i dlatego więcej zarabiają, jest niemoralne.”
Myślę, że na naszym lokalnym
podwórku, też można by wskazać ludzi sukcesu, którzy pieniądze i swoją
pozycję zawdzięczają wiedzy i bardzo
ciężkiej pracy. Mógłbym wymienić co
najmniej kilka takich osób. Przywołana przeze mnie Kasia Koszela w swoim tekście jeszcze przekonuje: „Młodzież ma swoje wzorce, plany. Chce coś
osiągnąć. Każdy chce czegoś innego. (...)
O marzenia trzeba walczyć, żeby później móc cieszyć się życiem. Uczymy się
przez całe życie i nigdy nie wiemy, kiedy ta wiedza może nam się przydać.
Błędy młodości odczuwamy po latach i
potem długo przez nie cierpimy.”
No właśnie. Pokochajmy lepiej
szkołę, a oszczędzimy sobie w przyszłości cierpienia. Pokochajmy i polubmy tym bardziej, że szkoły współczesne mają, jak te nasze powiatowe,
do których zachęcamy w tym Informatorze, bardzo ciekawą ofertę kształcenia i mogą naprawdę bardzo wiele
zaoferować.
Zdzisław Kołodziejski
Starosta Słupski

Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. Władysława Reymonta w Słupsku
CZAS WYZNACZYĆ SOBIE CEL

Czy liceum jest lepsze od technikum?
Nic bardziej mylnego!
W technikum też zdobędziesz solidne wykształcenie
ogólnokształcące, przygotujesz się do egzaminów i matury.
A to otworzy ci drzwi do wymarzonej uczelni.
Oprócz tego będziesz miał fachowe
i praktyczne przygotowanie do zawodu.

ŚWIAT NIE MUSI BYĆ ZŁY.
TY GO ZMIENISZ!
Drodzy gimnazjaliści! Kiedy myślę o trudnych wyborach życiowych młodych ludzi, przychodzą mi na myśl
słowa Terry Pratchetta. Kto to był? Brytyjski pisarz fantasy, twórca cyklu „Świat Dysku”, autor ponad 70 książek, zmarł w marcu ubiegłego roku. Pytał: „Wiesz, co jest
największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie
odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli
kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na
ﬂecie, ale starzeją się i umierają nie widząc żadnego inIwona Wojtkiewicz
strumentu muzycznego. Ludzie obdarzeni talentem, któredyrektor ZSA
go nigdy nie poznają...” To wymowne słowa, pasujące do
współczesnego świata i obecnej młodzieży. Otóż w każdym
człowieku jest coś wyjątkowego, tkwią jakieś drzemiące uzdolnienia, które wystarczy tylko odkryć i dać im szansę, by mogły się rozwijać.
Zapewniam, że w Zespole Szkół Agrotechnicznych, który nosi imię wielkiego Polaka, noblisty, pisarza Władysława Reymonta, spotkacie nauczycieli, którzy
pomogą wam odkryć Wasze ukryte gdzieś jeszcze pasje i zainteresowania. Nasi
nauczyciele, a ja do nich też się zaliczam, a także ucząca się w naszej szkole młodzież, ujmuje pomysłowością. Dlatego od
nowego roku szkolnego wprowadzamy zajęcia, które poprowadzą koszykarze i trenerzy
Energa Czarni Słupsk. Będzie można też
dołączyć do sekcji pływackiej AQUASWIM
i uzyskać kwalifikacje ratownika wodnego.
Zainaugurujemy treningi Crossfit (cardio,
fatburn, dance, step, stretch) prowadzone
przez dyplomowanych instruktorów fitness.
Odwołam się do jeszcze jednego
wielkiego autorytetu. Starożytny mędrzec
Seneka mawiał: „Jeśli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, to żaden wiatr nie
jest Tobie przychylny”. Nadszedł czas, żebyście wyznaczyli sobie cel - miejsce, w
którym chcecie znaleźć się po ukończeniu
gimnazjum. Zapewniam, że nasza szkoła
stanie się dla Was przystanią, z której w
niedalekiej przyszłości będziecie mogli
wyruszyć w szeroki świat. I dojdziecie w
życiu daleko!

Poza nauką umożliwiamy rozwój
indywidualnych talentów.

Co mówią nasi
uczniowie?
Olga Sypniewska: - „Rolniczak” uczy samodzielności i pracy w grupie. Uczniowie mają
poczucie własnej wartości, znają i szanują tradycje narodu, regionu, czują się obywatelami Europy. Nasza szkoła jest otwarta i demokratyczna,
panuje u nas atmosfera partnerstwa i życzliwości.
Nauczyciele pomagają uczniom, miernikiem ich
sukcesu są nasze wysokie wyniki nauczania, ich
osiągnięcia i prestiż, jaki mają w środowisku.
Zyga Purzycki: - Nasze klasy wyposażone
są w tablice multimedialne. Mamy własne boisko, swoją salę gimnastyczną, profesjonalnie
wyposażoną siłownię, bardzo nowoczesną pracownię chemiczną. W szkolną tradycję wpisał
się Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego nauczyciele występują w humorystycznych
spektaklach, rozbawiając społeczność szkolną
do łez. Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Górę Grosza, Szlachetną Paczkę,
pomagamy zwierzętom. W tym roku zatańczyliśmy największą grupą poloneza przed słupskim
ratuszem i zdobyliśmy główną nagrodę rektora
Akademii Pomorskiej w Słupsku. Potrafimy się
uczyć i bawić.

Ola Kowalczyk: - A ja radzę,
żebyś nie dał się zastraszyć opowieściami w stylu: „Nie idź do tej
szkoły, bo tam matmy (polskiego,
fizyki, biologii...) uczy straszna jędza, połowy uczniów nie dopuszcza do matury”. Nie wierz w takie
mity. Z naszymi nauczycielami
można negocjować. Zawsze dają
szansę, by napisać nienapisane,
zaliczyć niezaliczone.
Ala Weltrowska: - Uwielbiam, jak wokół coś się nieustannie dzieje, więc czuję się tu jak
ryba w wodzie. Oto wydarzenia,
w których uczestniczyłam do tej
pory: Powiatowy i Wojewódzki Festiwal Małych Form Teatralnych, warsztaty teatralne,
konkursy przedmiotowe (z matematyki i biologii), Filemoniada (chrzest pierwszoklasistów), akcja „Rolniczak czyta dzieciom”,
konferencja o dopalaczach „Nie daj się oszukać”.
Bardzo dużo można się nauczyć.
Patryk Ziewniewicz: - Nie mówcie, że nie
lubicie żadnego przedmiotu. Każdy ma taki, na
który wyczekuje. Czy to matematyka, polski, biologia, czy wychowanie fizyczne. U nas fajnych
przedmiotów nie brakuje! Dzięki kołom zainteresowań robię to, co lubię. Podoba mi się też,
że nauczyciele zarażają swą pasją. Dziewczyny
mamy najładniejsze w Słupsku!
Ala Terkowska: - Doceniam rolę Rady Młodzieży, bo mogę wpływać na to, co w szkole się
dzieje. Z pasją uczestniczę w zajęciach koła teatralnego. Występy na scenie wywołują skoki adrenaliny, dodają skrzydeł i są źródłem satysfakcji. Lubię moją szkołę też za to, że nie ma u nas
podziału na lepszych i gorszych.
Patryk Cisek: - Skończcie z myśleniem,
że liceum jest lepsze od technikum, bo przygotowuje do studiów i kształci przyszłą elitę. W
technikum uczą tylko zawodu, to „wylęgarnia”
kucharek, fryzjerek i mechaników. Nic bardziej
mylnego! W naszej szkole zdobędziecie solidne
wykształcenie ogólnokształcące, maturę i praktyczne przygotowanie do zawodu.

NASZA OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK 2016/2017

Technikum Nr 6
(Czteroletnie)
PROPONUJEMY NAUKĘ
NASTEPUJĄCYCH
zawodów:
TECHNIK OCHRONY
ŚRODOWISKA
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: biologia, matematyka.
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie specjalistów z zakresu
ochrony środowiska, którzy będą potrafili analizować czynniki środowiskowe, ocenią aktualny
stan środowiska oraz podejmować będą działania na rzecz jego ochrony. Wyodrębnione kwalifikacje w ramach tego zawodu to: R7 - ocena
stanu środowiska, R8 - planowanie i realizacja
zadań związanych z ochroną środowiska. Klasa objęta patronatem Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku i
spółki „Wodociągi Słupsk”.
TECHNIK TECHNOLOGII
ŻYWNOŚĆI
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: chemia, matematyka.
Ucząc tego zawodu wyposażamy w wiedzę i
umiejętności o metodach wytwarzania, przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności,
nadzorowaniu procesów technologicznych w
koncernach i zakładach produkujących żywność, o sporządzaniu receptur, tworzeniu norm
dla wyrobów spożywczych i wdrażaniu ich do
produkcji. Wyodrębnione kwalifikacje w ramach
tego zawodu to: T2 - produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

T16 - organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Klasa objęta patronatem
Spółki Przetwórstwo Rybne Łosoś Ustka i
„KDC Pomorzanka” Sp. z o.o. w Słupsku.
TECHNIK GEODETA
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: geografia, matematyka.
Uczymy profesjonalnej obsługi nowoczesnej aparatury geodezyjnej, tworzenia terenowych i obliczeniowych projektów geodezyjnych

Gwarantujemy solidne przygotowanie ogólne i zawodowe.

przy wykorzystaniu najnowszej generacji komputerowego oprogramowania graficznego (Autodesk, C-geo). Wyodrębnione kwalifikacje to:
B34 - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowanie wyników
pomiarów, B35 - obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych, B36 - wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką
nieruchomościami.

ślubów, imprez okolicznościowych, jak aranżować pomieszczenia na takie imprezy i zapewnić
im specyficzny klimat. Wyodrębnione kwalifikacje w ramach tego zawodu to: T6 - sporządzanie
potraw i napojów, T15 - organizacja żywienia
i usług gastronomicznych. Klasa objęta patronatem Spółki Przetwórstwo Rybne Łosoś Ustka, „KDC Pomorzanka” Sp. z o.o.
w Słupsku, Hotelu Lubicz w Ustce.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: biologia, matematyka.
Warto zostać specjalistą od rewolucji kuchennych i być takim, jak Magda Gessler, Robert Makłowicz, Ewa Wachowicz, Karol Okrasa i wielu
innych. Przekażemy wiedzę o zdrowym odżywianiu, o tym jak żywić innych, układać własne jadłospisy, jak żywić dietetycznie i zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności (HACCP), jak
liczyć wartość energetyczną potraw, być profesjonalnym menadżerem, organizatorem bankietów,

TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: biologia, matematyka.
Uczymy profesjonalnego projektowania zewnętrznych dekoracji roślinnych oraz wystroju
wnętrz przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych. To przyszłościowy zawód,
cieszący się coraz większym wzięciem, bo powstaje wiele pięknych ogrodów i krajobrazów.
Wyodrębnione kwalifikacje to: R21 - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych
obiektów architektury krajobrazu, R22 - organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów
małej architektury krajobrazu.
Klasa objęta patronatem
Gospodarstwa Ogrodniczego Barbara Koterska ze
Słupska.
TECHNIK
INFORMATYK
Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
fizyka, matematyka.
We współczesnym, bardzo
skomputeryzowanym świecie
warto zostać profesjonalnym
programistą, choćby po to, by
projektować gry komputerowe, pracować bez problemów
na najpopularniejszych platformach systemowych, obsługiwać profesjonalne oprogramowanie graficzne i muzyczne,
tworzyć własne struktury sieci

komputerowych. To jeden z najbardziej specjalistycznych zawodów potrzebnych dziś i w przyszłości. Wyodrębnione kwalifikacje to: E12 montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych, E13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych i admi-

nistrowanie sieciami, E14 - tworzenie aplikacji
internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
TECHNIK URZąDZEŃ
I SYSTEMóW ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: fizyka i matematyka.
Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej

świadomości o niezbędnej ochronie środowiska
naturalnego. Ucząc się tego zawodu uzyskasz
umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem oraz
konserwacją i naprawą instalacji urządzeń do
pozyskiwania energii odnawialnej, poznasz najnowsze osiągnięcia dotyczące
odnawialnych źródeł energii
oraz uwarunkowania prawne
w tym zakresie. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakłada się,
że do 2035 roku w Polsce może
powstać nawet 200 tys. nowych
miejsc pracy związanych z energetyką odnawialną. Wyodrębnione kwalifikacje to: B21montaż urządzeń systemów
energetyki odnawialnej, B22
- eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
TECHNIK
ANALITYK
Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
chemia, matematyka.
Idealny kierunek dla przyszłych studentów medycyny,
choć nie tylko, bo przygotowuje
już też na poziomie technikum
do konkretnej pracy. Umożliwia
poznanie sekretów chemii, zrozumieć zagadnienia związane ze
światem toksykologii (trucizn i
zatruć), składu chemicznego leków i ich działania, poznać przyczyny i rozwój chorób rakowych,
skład, tworzenie i działanie środków kosmetycznych i spożywczych, nabycie umiejętności pracy
w laboratoriach badawczych o profilu przemysłowym, spożywczym, kryminalnym i medycznym. Wyodrębnione kwalifikacje to: A59 - przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych, A60 - wykonywanie badań analitycznych. Klasa objęta
patronatem Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Słupsku.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
(Trzyletnia)
DWA ZAWODY:
KUCHARZ
To zawód, który przyda się w domu i życiu zawodowym. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią prowadzenie własnej restauracji, zostanie
szefem kuchni, pozwolą tworzyć własne przepisy
kulinarne, układać odpowiednie diety i je przyrządzać, poznać procesy technologiczne, nauczyć
się obsługiwać najnowszej generacji sprzęt gastronomiczny. Program wyuczenia tego zawodu
obejmuje szczególnie dużą ilość zajęć praktycznych. Wyodrębniona kwalifikacja to: T6 - sporządzanie potraw i napojów. Klasa objęta patronatem „KDC Pomorzanka” Sp. z o.o. w
Słupsku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.

OGRODNIK
W tym zawodzie przygotowujemy uczniów do
zakładania i pielęgnowania sadów oraz ogrodów,
zbierania, przechowywania i przygotowywania
produktów ogrodniczych do sprzedaży, wyrobów
bukieciarskich. Uczniowie przygotowywani są
do pracy w gospodarstwach ogrodniczych, do założenia i prowadzenia własnej firmy ogrodniczej.
Zainteresowani mogą uczyć się w klasie integracyjnej. Wyodrębniona kwalifikacja w ramach
tego zawodu to: R5 - zakładanie i prowadzenie
upraw ogrodniczych. Klasa objęta patronatem Gospodarstwa Ogrodniczego Barbara
Koterska ze Słupska.

DWA DUŻE PROGRAMY WSPARCIA!
Szkoła nasza jako jedna z nielicznych w subregionie słupskim będzie uczestniczyć w nowym
roku szkolnym 2016/2017 i roku kolejnym
2017/2018 w specjalnym programie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej:
„Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.” Jego realizacja umożliwi zorganizowanie naszym uczniom
zawodów: technik analityk, technik ochrony
środowiska, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu oraz
zawodu kucharz w zasadniczej szkole zawodowej dodatkowych ponadprogramowych praktyk
zawodowych i staży. Uczniowie technikum, poza
obowiązkowym programem i obowiązkowymi
stażami, będą mieli zapewnionych dodatkowo
150 godzin stażu zawodowego rocznie, a zasadniczej szkoły zawodowej - dodatkowo 150 godzin
praktyk zawodowych rocznie! Uzyskają też certyfikaty: znajomości zawodowego języka angielskiego, obsługi komputera (ECDL), monitoringu
środowiskowego, obsługi programu AUTOCAD,
kosztorysowania inwestycji, prowadzenia własnej działalności gospodarczej i inne.
Dodatkowym wsparciem z przygotowania zawodowego objęci zostaną w ramach

NA KOGO
CZEKAMY?
W naszej szkole jest miejsce zarówno dla
uczniów bardzo zdolnych, jak i tych, którzy pod
okiem fachowców rozbudzą dopiero swoje zawodowe zainteresowania. Nasze drzwi otwarte są
dla wszystkich chętnych wyuczenia się zawodów,
których naukę oferujemy. Nikomu nie odmówimy przyjęcia do „rolniczaka”!
Jesteśmy szkołą z ponad 60-letnimi
tradycjami, sprawdzoną w kształceniu
młodzieży, z każdym rokiem podnoszącą
jego jakość, atrakcyjność, dostosowującą

tego programu także nauczyciele praktycznej
nauki zawodu i egzaminatorzy, a także pracownie zawodowe, które otrzymają dodatkowy sprzęt specjalistyczny. W ramach programu zostaną przygotowane nowe pracownie
do nauki zawodu i pracownie egzaminacyjne.
Prowadzone będzie kształcenie ustawiczne,
umożliwiające absolwentom szkół ponadgimnazjalnych uzupełnianie kwalifikacji i umiejętności zawodowych lub ich doskonalenie i
poszerzanie.
Zespół Szkół Agrotechnicznych w nowym
roku szkolnym 2016/2017 i latach kolejnych
objęty zostanie także programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej o nazwie:
„Edukacja ogólna gwarantem rozwoju kompetencji kluczowych i osiągnięcia sukcesu przez
każdego ucznia w jednostkach oświatowych
powiatu słupskiego”. Jego realizacja oznaczać
będzie kolejne wsparcie finansowe na podniesienie na wyższy jeszcze poziom kształcenia
ogólnego w naszej szkole, w tym na doposażenie bazy dydaktycznej umożliwiającej nauczanie za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Nauka wu nas stanie się jeszcze
ciekawsza i efektywniejsza.
się do potrzeb rynku pracy. Uczymy blisko 1000 uczniów!
Realizujemy specjalny program dla młodzieży
szczególnie uzdolnionej i potrzebującej wsparcia.
Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w
Hiszpanii. Bierzemy udział w projekcie „Zdolni z
Pomorza. Pomorskie - Dobry kurs na edukację”.
Dzięki niemu otrzymujemy nowoczesny sprzęt
do pracowni, a nasi uczniowie mogą korzystać z
dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych,
prowadzonych na wyższych uczelniach.
Uczestnicy tego programu każdego roku mają
zagwarantowaną bezpłatną wycieczkę do ważnych ośrodków naukowych w kraju. Otrzymują
specjalne stypendia. Przyznajemy też stypendia

motywacyjne dla uczniów klas pierwszych. W
tym roku otrzymało je ponad 80 osób!
Działa u nas Młodzieżowe Centrum Edukacji
Ekologicznej, Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, koło recytatorskie, zespół wokalny i
taneczny, Liga Ochrony Przyrody. Odbywają się
warsztaty, konferencje, prelekcje i wystawy.
Można zdobyć u nas prawo jazdy kategorii T.
Mamy pięć nowoczesnych pracowni komputerowych, w każdym miejscu szkoły jest dostęp
do bezprzewodowego Internetu. Działa pracownia rzeźbiarska, w której po zajęciach
szkolnych można za darmo nauczyć się
sztuki rzeźbienia w drewnie.

CO MÓWIĄ
LICZBY?

Studia wyższe podjęło w 2012 roku 54,23 proc. naszych absolwentów, w 2013 54,79 proc., w 2014 - 46,91 proc., w 2015
roku - 48 proc. Pracę podjęło odpowiednio:

30,28 proc., 41,10 proc., 38,27 proc. i 35 proc.
absolwentów.
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły uzyskali średni wynik z egzaminów
zawodowych w zawodzie technik architektury
krajobrazu o 25 proc. wyższy od średniego
wyniku w okręgu pomorskim, w zawodzie
technik żywienia i gospodarstwa domowego - o
21 proc. wyższy, w zawodach: technik analityk
i technik ochrony środowiska - o 11 proc. wyższy. W zawodach: technik analityk oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych tzw. zdawalność egzaminu zawodowego wyniosła
100 proc!

To nie żadna przesada

Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku jest dużą, bardzo
nowocześnie prowadzoną szkołą na słupskim
rynku edukacyjnym, gwarantuje solidne
przygotowanie ogólne i zawodowe, dostosowane do potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy.

TYLKO U NAS!

Dodatkowo 150 godzin praktyk i staży zawodowych!
Praktyki zawodowe w hiszpańskiej Andaluzji!
Staże u najlepszych przedsiębiorców!
Treningi z koszykarzami Energa Czarni!
Zajęcia na basenie ze Szkołą Pływacką AQUASWIM!
Klasy objęte patronatem liczących się na rynku pracy firm!
Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego!
W Rolniczak Lan Party bierze udział ok. 400 uczniów
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych!
W Agro Cross bierze udział ok. 500 uczniów!

Dziewczyny mamy najładniejsze w Słupsku!

Prowadzimy nabór elektroniczny!
Szukajcie nas pod nazwą: Technikum nr 6
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Słupsku.
Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 36, tel. 59 845 64 48, faks 59 845 67 53
e-mail: zsa.slupsk@wp.pl, www.zsa.slupsk.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce
SZKOŁA DLA ODWAŻNEJ MŁODZIEŻY

Zdobywanie u nas wiedzy jest przygodą!
W wyuczonym zawodzie znajdziesz zaraz pracę!
Indeks na studia to zwykła formalność!
W „ogólniaku” proponujemy klasy sportowe
i edukację morską, kończącą się certyfikatami!
W technikum dodatkowe zajęcia praktyczne!

TO NIE TAKIE TRUDNE
Marek Grechuta śpiewał: „Ważne są tylko te dni,
których jeszcze nie znamy...”. Kto nie zna tego fragmentu refrenu popularnej piosenki? Łatwo wpada w ucho.
Po głębszym zastanowieniu dojdziemy do wniosku, że
to przecież prawda. Ważne jest to, co nas czeka w przyszłości. W życiu młodego człowieka o jego przeszłości
decyduje wybór szkoły! Ta decyzja może zaważyć na
wszystkim. Są szkoły, w których jest możliwe połączenie nauki z rozwojem zainteresowań. Do takich należy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce! Dysponujemy atrakcyjną ofertą edukacyjną,
Józef Masłowski
zgodną z potrzebami rynku pracy, i całą gamą zajęć,
dyrektor ZSOiT
które sprawią, że zdobywanie wiedzy i nauka zawodu
będzie jedną wielką przygodą! Doskonała baza dydaktyczna oraz bogate
wyposażenie, umożliwiają rozwój różnorakich talentów. Naszym nauczycielom nie brakuje pomysłów. Jesteśmy otwarci też na pomysły naszych
uczniów! Nasze liceum i technikum jest dla odważnej młodzieży, pewnie
sięgającej po to, co w życiu może okazać się mądre i potrzebne.

Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Ustce
EDUKACJA MORSKA I...
KLASY SPORTOWE
Liceum usteckie
jest wyjątkowe, nie
dość, że nosi imię wielkiego Polaka - Mikołaja
Kopernika i przygotowuje solidnie kandydatów na studentów
to oferuje jeszcze
młodzieży program
morski! Jesteśmy jedyną szkołą ogólnokształcącą na Pomorzu, która realizuje taki
program i daje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, a
w przyszłości interesującej i odpowiedzialnej pracy na morzu.
Program taki realizowany jest w naszej szkole
już ponad trzy lata, a uczniowie, oprócz matury i wyuczonego zawodu, otrzymują certyfikat
ratownika morskiego, świadectwo młodego marynarza i książeczkę żeglarską. Program edukacji morskiej adresowany jest zarówno
do uczniów liceum, jak i technikum. Realizujemy go we współpracy z Centrum
Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, Urzędem Morskim i Akademią Pomorską w Słupsku oraz Międzynarodową Federacją Szkół Żeglarskich ISSA. Zajęcia
odbywają się w naszej szkole, w CSMW, w porcie, na pełnym morzu i na usteckim poligonie.
Uczniowie zgłębiają wiedzę niezbędną każdemu
marynarzowi lub żeglarzowi - teoretyczną i praktyczną. Ci, którzy rozpoczęli realizację programu

we wrześniu 2012 roku opuścili już mury naszej
szkoły z uprawnieniami żeglarskimi, motorowodnymi i ratowniczymi, potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami. Teraz zdobywają je
kolejne roczniki. Zdobyte uprawnienia dają po
ukończeniu kursów możliwość zatrudnienia w
gospodarce morskiej, a w dalszej perspektywie
- dojścia poprzez kolejne kursy nawet do stopnia
kapitana żeglugi wielkiej. To wyjątkowa oferta! I
nauka w liceum nie zamyka drogi na wymarzone
studia - humanistyczne, politechniczne czy inne.
Daje szansę, poza nauką języka angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego, także nauki języka
norweskiego. Liceum nasze zawsze należało do
wyróżniających się w kraju. W roku szkolnym
2016/2017 zainteresowanym proponujemy też kształcenie w klasach sportowych!

OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK 2016/2017

TRZy KLASy PIERWSZe:
KLASA I a - PODZIELONA
NA DWIE GRUPY
GRUPA POLITECHNICZNA realizować
będzie program z rozszerzeniem matematyki,
fizyki i języka angielskiego. Do grupy tej zapraszamy przyszłych twórców nowych technologii, konstruktorów, inżynierów, wynalazców, naukowców - matematyków, fizyków,
informatyków, być może też twórców innych,
nowych dyscyplin naukowych. Zajęcia odbywać się będą w bardzo dobrze wyposażonych
pracowniach.
GRUPA HUMANISTYCZNA realizować
będzie program z rozszerzeniem z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub języka
angielskiego (do wyboru). Do grupy tej zapraszamy przyszłych prawników, filologów, politologów,
dziennikarzy, aktorów, miłośników oraz twórców
kultury i sztuki.

DWIE KLASY SPORTOWE
KLASA I b - SPORTOWA
O SPECJALNOŚCI PIŁKA NOŻNA
Będzie kontynuowała tradycje usteckiego
Klubu Sportowego „Jantar”.
KLASA I c -SPORTOWA
O SPECJALNOŚCI PIŁKA RĘCZNA
Będzie kontynuowała tradycje Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak”
w Ustce.
Program nauczania w obu klasach sportowych obejmuje m.in. zwiększoną liczbę zajęć wychowania fizycznego (do 10 godzin tygodniowo),
opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej i pedagogicznej, udział w wycieczkach sportowych
(wyjazdy na mecze reprezentacji Polski i klubów
ekstraklasy), udział w obozach letnich i zimowych, treningi, udział w rozgrywkach ligowych
oraz zawodach lokalnych i krajowych.

Technikum
(Czteroletnie)
NAUKA U NAS
TO WIĘCEJ NIŻ PRZYGODA!
Nie lubisz siedzieć całymi godzinami w
szkolnej ławce, wolisz działać praktycznie - wybierz usteckie technikum! Zajęcia w naszych
pracowniach nigdy nie są nudne! Dysponujemy doskonale wyposażoną pracownią hotelarską i gastronomiczną. Mamy też własną pracownię mechaniczną, ale zajęcia praktyczne
organizujemy również w zakładach na terenie
Ustki. Między innymi współpracujemy z firmą

HYDRO-NAVAL, która obejmuje patronatem
nasze klasy.
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik
hotelarz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych mają również szansę zdobyć wiedzę i
umiejętności praktyczne pod okiem najlepszych
fachowców. W tej branży naszymi najpoważniejszymi partnerami są ekskluzywne usteckie hotele - Lubicz i Grand Lubicz.

OFERTA
EDUKACYJNA
NA ROK
2016/2017
TECHNIK HOTELARSTWA
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: geografia, język obcy.
Zakres przygotowania w tym zawodzie obejmuje przedmioty ogólne, kompleksową obsługę
gości hotelowych, organizowanie pracy w hotelu, organizowanie usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych, architekturę wnętrza
hotelu, prowadzenie korespondencji i obsługę
nowoczesnego sprzętu biurowego. Zawodowe
praktyki uczniowie odbywają w usteckich hotelach, domach wczasowych i pensjonatach. Uczą
się trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Mogą również uczyć się
języka norweskiego. Absolwenci tego zawodu
przygotowani są do podjęcia pracy w: hotelach,
ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach, na promach. Wyodrębnione kwalifikacje: T11 - planowanie i realizacja usług w recepcji, T12 - obsługa gości w
obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: chemia i język obcy.
Jest to atrakcyjny zawód w branży usługowej, zgodny z oczekiwaniami lokalnego rynku
pracy. Daje możliwość znalezienia zatrudnienia
w licznych firmach i instytucjach związanych z
gastronomią, turystyką i hotelarstwem, które
rozwijają się w naszym regionie (hotele, pensjonaty, restauracje, kawiarnie, bary). Skierowany jest przede wszystkim dla osób o zainteresowaniach kulinarnych. Daje możliwość nie tylko
zdobycia i pogłębienia wiedzy i umiejętności w
tym zakresie, ale także funkcjonowania na rynku pracy. Podczas nauki uczniowie zdobywają
wiedzę teoretyczną oraz umiejętności zawodowe

Uczniowie klas pierwszych
w ZSA i w ZSOiT mogą otrzymać
dodatkowe stypendia motywacyjne.

Warto wiedzieć,
że w obu powiatowych
zespołach szkół
uczniom klas pierwszych, po spełnieniu
niezbyt wygórowanych wymagań,
zapewniamy w drugim semestrze
stypendium motywacyjne w wysokości
100 zł miesięcznie! Przyznajemy
semestralne 150 - 200 - złotowe
miesięczne stypendia za wyniki
i osiągnięcia w nauce! Przyznajemy takie
same stypendia za bardzo dobry wynik
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie! Przyznajemy też 200 - 300 złotowe stypendia, przez okres 10 miesięcy,
dla młodzieży uzdolnionej sportowo!
Dodatkowo każdy dobry sportowiec może
otrzymać kilkusetzłotową roczną nagrodę
za swoje osiągnięcia! Najlepsi maturzyści
w każdej szkole otrzymują 500-złotową
nagrodę „Superabsolwent”! Uczniowie
w trudnej sytuacji materialnej otrzymują
stypendia socjalne przyznawane przez
gminy! Finansujemy wiele konkursów,
których laureaci odbierają co najmniej
kilkusetzłotowe nagrody finansowe
lub wartościowe nagrody rzeczowe!
Uczestnikom programu „Zdolni z Pomorza”
oraz najlepszym uczniom wytypowanym
przez szkoły fundujemy naukową
wycieczkę do ciekawych miejsc w kraju!

TECHNIK MECHANIK
Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
matematyka i informatyka klasa pod patronatem firmy
HYDRO-NAVAL.
Nauka tego zawodu umożliwia
uzyskanie specjalizacji w zakresie wytwarzania części maszyn i
urządzeń, montażu, uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń,
organizowania procesu produkcji.
Wyodrębnione kwalifikacje: M17
- montaż maszyn i urządzeń, M44
- organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

na zajęciach w szkolnej pracowni gastronomicznej, zajęciach praktycznych w usteckich hotelach i uzdrowiskach oraz praktykach zawodowych, także zagranicznych. Mają możliwość
zdobywania najwyższych kwalifikacji zawodowych pod okiem fachowców - szefów kuchni
renomowanych, cenionych w kraju i za granicą
hoteli - „Lubicz” i „Grand Lubicz”. W trakcie nauki wielokrotnie mają możliwość uczestniczenia
w różnorodnych konkursach gastronomicznych,
nawiązania ciekawych kontaktów i poznania interesujących ludzi. Szkoła posiada doskonale
przygotowaną kadrę pedagogiczną i profesjonalnie wyposażoną pracownię gastronomiczną.
Kwalifikacje wyodrębnione: T6 - sporządzanie
potraw i napojów, T15 - organizacja żywienia i
usług gastronomicznych.

TECHNIK URZADZEŃ
I SYSTEMÓW
ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka.
Odnawialne źródła energii to
przyszłość energetyki i obecna konieczność wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz
rosnącej świadomości w zakresie
niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.
Ucząc się tego zawodu uzyska się umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania
prac związanych z montażem oraz konserwacją
i naprawą instalacji urządzeń do pozyskiwania
energii odnawialnej. Można poznać najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł
energii oraz uwarunkowania prawne w tym zakresie. Kształcenie techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest odpowiedzią na
obecne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych
źródeł energii: energii wodnej, wiatrowej, geotermalnej, z biomasy. Wyodrębnione kwalifikacje
to: B21 - montaż urządzeń systemów energetyki
odnawialnej, B22 - eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(Trzyletnia)
DOBRY ZAWÓD
- SZYBKO I SOLIDNIE!
Chcesz szybko nauczyć się zawodu - wybierz
Zasadniczą Szkołę Zawodową! Decydując się na
taką szkołę najlepiej wybrać klasę wielozawodową. Takie klasy proponuje też większość innych
szkół zawodowych. W większej grupie łatwiej
jest się zintegrować, nauka staje się ciekawsza,
ciekawsze staje się życie pozalekcyjne, a zawodu trzeba się wszędzie nauczyć. Nasi uczniowie
zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne

podczas zajęć w szkole i w usteckich zakładach
pracy, hotelach, ośrodkach wczasowych. Kształcenie w zasadniczych szkołach zawodowych zaczyna się na nowo cieszyć coraz większym zainteresowaniem młodzieży i pracodawców. Warto
wybrać naszą szkołę, bo kształci na wysokim poziomie i nie zamyka drogi do dalszej nauki, oferuje potrzebne zawody i gwarantuje doskonałe
warunki do nauki!

OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK 2016/2017
KLASA WIELOZAWODOWA
(kierowca-mechanik, kucharz małej
gastronomii, fryzjer, piekarz, stolarz)
Klasę tę polecamy tym wszystkim, którzy
chcą szybko usamodzielnić się i zdobyć zawód
poszukiwany na rynku pracy. To klasa dla tych,
którzy chcą zostać kucharzem, fryzjerem, piekarzem, stolarzem i kierowcą-mechanikiem. Trzech
pierwszych zawodów już uczyliśmy, natomiast
kierowca-mechanik to nowy zawód, którego będziemy uczyć w naszej szkole (uczyliśmy mechanika pojazdów samochodowych). Proponując
naukę tego zawodu odpowiadamy na potrzeby
rynku pracy, który wykazuje deficyt kierowców
będących jednocześnie mechanikami. Można

więc zdobyć ciekawy zawód i niemal pewną pracę w przewozach krajowych i zagranicznych.
Każdy uczeń zawodu kierowca-mechanik zdobędzie prawo jazdy kategorii B i podstawy do
zdobywania kolejnych kwalifikacji podczas specjalistycznych szkoleń dla kierowców. Wyodrębnione kwalifikacje: A69 - eksploatacja środków
transportu drogowego. (kierowca-mechanik), T6
- sporządzanie potraw i napojów (kucharz), A19
- wykonywanie zabiegów fryzjerskich (fryzjer),
T3 Produkcja wyrobów piekarskich (piekarz).

Uczniowie zawodu
kierowca-mechanik
zostaną objęci
patronatem
Pomorskiego
Stowarzyszenia
Przewoźników
Drogowych.
Stowarzyszenie
to zadeklarowało,
że zapewni praktyki
zawodowe u swoich
członków, a po
ukończeniu szkoły pracę w wyuczonym
zawodzie!
Kierowca-mechanik to nowy zawód, wprowadzony do programu szkół zawodowych na
wniosek ministra do spraw transportu w wyniku podpisanej 6 listopada 2015 roku przez
minister edukacji narodowej nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego. U podstaw tej decyzji
legło to, iż wystąpił deficyt kadr z wykształceniem zasadniczym, które mogłyby zasilić rynek
pracy w branży transportowej - zapełnić lukę w
wykonywaniu usług, związanych z przewozem
towarów i rzeczy.

LEPSZE NIŻ W INNYCH SZKOŁACH
PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU!
Szkoła nasza też jako jedna z nielicznych w
subregionie słupskim będzie uczestniczyć w nowym roku szkolnym 2016/2017 i roku kolejnym
2017/2018 w specjalnym programie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej („Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”). Jego realizacja umożliwi
zorganizowanie naszym uczniom zawodu technik
hotelarstwa dodatkowych ponadprogramowych
staży zawodowych. Uczniowie technikum, poza
obowiązkowym programem i obowiązkowymi stażami, będą mieli zapewnionych dodatkowo 150 godzin stażu zawodowego rocznie. Uzyskają też certyfikaty: znajomości zawodowego języka angielskiego,
obsługi komputera (ECDL), barmana, carvingu,
obsługi programów hotelarskich, programu AUTOCAD, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ukończenia kursu menadżerskiego i inne.
Dodatkowym wsparciem przygotowania zawodowego objęci zostaną w ramach tego programu

RAKTYKI I STAŻE
TAKŻE ZA GRANICĄ

Uczniowie naszego technikum uczą się zawodu na zagranicznych stażach i praktykach w
Niemczech (Schkeuditz) i Hiszpanii (Granada).
Przebywając tam poznają też kulturę danego kraju. W Niemczech zwiedzają m.in. Berlin, Drezno,
w Hiszpanii - Malagę, Sewillę, jadą na Gibraltar.
Atrakcją jest kurs języka hiszpańskiego, który
kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Uczestnicy staży i praktyk mają zapewniony
pobyt, opiekę oraz otrzymują kieszonkowe.

GODZINY ZAJĘĆ
DOSTOSUJEMY
DO POTRZEB
UCZNIÓW! POMOŻEMY
W ZAPEWNIENIU DOWOZU
DO NASZEJ SZKOŁY!

także nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki
zawodu i egzaminatorzy, a także pracownie zawodowe, które otrzymają dodatkowy sprzęt specjalistyczny. Prowadzone będzie kształcenie ustawiczne,
umożliwiające absolwentom szkół ponadgimnazjalnych uzupełnianie kwalifikacji i umiejętności zawodowych lub ich doskonalenie i poszerzanie.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w nowym roku szkolnym 2016/2017
i latach kolejnych objęty zostanie także programem
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
o nazwie: „Edukacja ogólna gwarantem rozwoju kompetencji kluczowych i osiągnięcia sukcesu
przez każdego ucznia w jednostkach oświatowych
powiatu słupskiego”. Jego realizacja oznaczać będzie kolejne wsparcie finansowe na podniesienie
na jeszcze wyższy poziom kształcenia ogólnego w
naszej szkole, w tym na doposażenie bazy dydaktycznej umożliwiającej nauczanie za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Nauka u nas
stanie się jeszcze ciekawsza i efektywniejsza.

Aby umożliwić uczniom spoza Ustki dogodny dojazd do naszej szkoły i powrót do domu,
godziny zajęć lekcyjnych i zajęć praktycznych
dostosujemy do możliwości dojazdu uczniów.
Niekoniecznie będą musiały się one rozpoczynać
o godzinie 8-ej i kończyć przed 15-tą. Ich rozpoczęcie i zakończenie uzgodnimy z uczniami.
To nie uczniowie będą musieli dostosować się
do pracy naszej szkoły. To nasza szkoła dostosuje się do możliwości uczniów! Pomożemy też w
zorganizowaniu zbiorowego transportu do szkoły, jeżeli zostaną zgłoszone takie potrzeby. Szkoła
w Ustce ma doskonałe warunki lokalowe, świetnych nauczycieli, pedagogów, możliwość zapewnienia w miejscowych firmach praktycznej nauki
zawodu i staży. Dlatego swoją elastycznością w
organizacji zajęć i umożliwieniem dojazdu do
Ustki chcemy dać szansę uczenia się w naszym
technikum, ogólniaku i zawodówce młodzieży z
wielu miejscowości powiatu.

CO UCZNIOM SIĘ U NAS
PODOBA?

•
•
•
•
•
•
•

wysoki poziom nauki
życzliwi nauczyciele
spokojna atmosfera w szkole
brak dyskryminacji
otwartość na innych
brak czasu na nudę
fajne imprezy

•
•
•
•
•

Kolorowe dni
nocne maratony filmowe
spotkania z interesującymi ludźmi
udział w debatach problemowych
wolontariat

CO MOŻEMY JESZCZE
ZAOFEROWAĆ?

• konkursy
• wyjścia do kina, teatru, na spotkania
autorskie
• spotkania z artystami w ich pracowniach
• Dni języków obcych
• „Narodowe czytanie”
• zawody i rozgrywki sportowe
• zajęcia w kołach zainteresowań
• żywe lekcje historii
• zajęcia w muzeum
• Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich
• Bieg po Niepodległość
• Powiatowy Konkurs Ortograficzny
• Doświadczenia pokazowe z fizyki
• staże zawodowe w Hiszpanii i w Niemczech
• dodatkowe zajęcia dla maturzystów
i uczniów przygotowujących się do egzaminów zawodowych
• stypendia motywacyjne dla uczniów klas
pierwszych
• bibliotekę doskonale zaopatrzoną w literaturę i liczne pomoce naukowe
• Centrum Informacji Multimedialnej
• nowoczesną bazą dydaktyczną

CO MóWIą LICZBY?

W 2012 roku pracę podjęło 79 proc. absolwentów naszego technikum, w 2013 - 62
proc., 2014 - 93,3 proc., 2015 - 31 proc. Naukę
kontynuowało w 2013 - 14,3 proc absolwentów,
2014 - prawie nikt, bo zdecydowana większość
wybrała pracę. W ogólniaku matury zdają
prawie wszyscy i wszyscy dostają się na
studia wyższe!
Naszą szkołę można odwiedzić codziennie.
Zachęcamy też do zaglądania na naszą stronę
internetową, na której zamieszczamy bieżące informacje. Zachęcamy do nauki u nas!

Prowadzimy nabór elektroniczny!
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12, tel. 59 814 71 06
www.zsoitustka.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy
SZKOŁY SPECJALNEJ NAUKI I SPECJALNEGO
PRZYGOTOWANIA DO ŻYCIA

Jesteśmy nowoczesną placówką
z 60-letnimi tradycjami!
Wykorzystujemy w swojej pracy
najlepsze doświadczenia i osiągnięcia
polskiej szkoły pedagogiki specjalnej!
Wykorzystujemy wszelkie znane nam teoretyczne
i praktyczne metody i techniki postępowania
pedagogicznego z dziećmi z niepełnosprawnością!
Nasi nauczyciele są cierpliwi, pracują małymi
krokami i osiągają efekty w codziennej pracy!

PRZYGOTOWUJEMY DO ŻYCIA
Placówki kształcenia specjalnego, do których zalicza
się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy,
to szkoły z internatem świadczące szeroki wachlarz specjalistycznych usług edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych. To swego rodzaju zespół szkół z bazą
noclegową i żywieniową dla uczniów mieszkających daleko
od szkoły i mających utrudniony do niej dojazd, a potrzebujących specjalnych form wsparcia i wychowania. W Damnicy zapewniamy naszym uczniom i wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie, ruchowo, ze sprzężeniami wysoko
Mirosława
zindywidualizowaną edukację. Umożliwiamy im opuszczeSawicka-Glinka
nie na kilka dni domu rodzinnego, kontakt z szerszym śrop.o. dyrektora SOSW
dowiskiem, naukę samodzielności, odpowiedzialności, pobyt
w grupie rówieśniczej i uczestnictwo w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych.
Nie boimy się trudnych przypadków i ciężkiej pracy. Jesteśmy otwarci i przygotowani na realizację wszystkich potrzeb rodzin posiadających
dziecko z różnymi dysfunkcjami, chorobami, czy zaburzeniami. Nasi nauczyciele są kreatywni i oddani dzieciom. Są cierpliwi, pracują małymi
krokami i uzyskują efekty w codziennej pracy. To, że jesteśmy placówką
liczącą ok. 90 wychowanków umożliwia nam głęboko zindywidualizowaną edukację i psychoterapię.
W gronie naszych specjalistów zatrudnieni są: oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, surdopedagodzy, tyﬂopedagodzy, psychologowie i pedagodzy. Wśród tych ostatnich przeważają nauczyciele z ogromnym doświadczeniem zawodowym i właściwymi predyspozycjami do pracy, ustawicznie
doskonalący się w wąskich specjalnościach.
Nasze dzieci traktujemy wyjątkowo. Zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa, komfort psychiczny i zindywidualizowane tempo pracy.
Nasze sale zajęć wyposażone są we wszystko, co może tylko sprzyjać
rozwojowi naszych podopiecznych, ich edukacji i wychowaniu. Proces
wychowania wykracza daleko poza szkołę i rozciąga się na życie w internacie, gdzie przez pięć dni w tygodniu dzieci uczą się samodzielności,
współdziałania, zaradności, czynności samoobsługowych.
Kiedy już przejdziemy wspólnie przez naukę w podstawówce i gimnazjum, dalej towarzyszymy naszym wychowankom w nauce życia. Cztery profile
kształcenia w 3-letniej szkole przysposabiającej do pracy umożliwiają opanowanie wiedzy, umiejętności i czynności przydatnych przez resztę życia, a także do podjęcia pracy zarobkowej na stanowiskach pomocniczych w ogrodzie,
kuchni, biurze, gospodarstwie agroturystycznym.
Rodzice naszych podopiecznych, oprócz korzystania z codziennych konsultacji mogą towarzyszyć swoim dzieciom podczas zajęć lekcyjnych i rewalidacyj-

Proces wychowania
wykracza daleko
poza szkołę i rozciąga
się na życie w internacie.
nych. Mogą uczestniczyć również w cyklicznych spotkaniach organizowanych w
ramach prowadzonej „Szkoły dla rodziców” i Edukacyjnego Centrum Konsultacji,
w ramach którego doradca metodyczny i nasi specjaliści świadczą szeroko rozumianą, nieodpłatną pomoc w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Zapraszam do skorzystania z doświadczeń pedagogicznych naszego
ośrodka!

Oferta edukacyjna na rok
szkolny 2016/2017

Zapewniamy naukę w:
• Szkole Podstawowej Nr 2,
• Gimnazjum Nr 2,
• Szkole Przysposabiającej do Pracy.
OFERTA ZAJĘĆ
SPECJALISTYCZNYCH obejmuje:
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia integracji sensorycznej,
• zajęcia w sali doświadczania świata,
• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
• zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka,
• zajęcia korekty wad postawy,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
• terapię metodą EEG Biofeedback,
• terapię przez sztukę,
• indywidualne konsultacje z psychologiem,
• zajęcia wspierające dla uczniów i rodziców.

W nauczaniu dzieci
niepełnosprawnych
opieramy się na wielospecjalistycznych
diagnozach
i ocenach poziomu
funkcjonowania
dziecka!
Opieramy się też na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, praktycznych metodach zapamiętywania i uczenia
się, nowoczesnych metodach pobudzania pracy
mózgu, zindywidualizowanych pomocach i środkach dydaktycznych.

Zapewniamy bezpłatne
podręczniki i pomoce
dydaktyczne!

W szkole podstawowej i pozostałych szkołach
zapewniamy bezpłatne podręczniki i pomoce
dydaktyczne. W ramach pracy psychologicznopedagogicznej prowadzimy indywidualne lub
zespołowe zajęcia psychoedukacyjne z zakresu
surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii behawioralnej i socjoterapeutyczne. Do szkoły podstawowej przyjmujemy też dzieci z autyzmem.

W pracy z dziećmi
wykorzystujemy
nowoczesną
pracownię EEG
Biofeedback!
Biofeedback jest nieinwazyjną metodą
usprawniającą funkcjonowanie mózgu. Dziecko
otrzymując informację zwrotną jest w stanie pracować nad koncentracją uwagi, napięciem mięśniowym, motywacją, poczuciem własnej wartości, stresem i efektywnością. Główne korzyści z
terapii to: zmniejszenie liczby popełnianych błędów i lepsza samokontrola, wzrost aktywności
poznawczej, poprawa samopoczucia i umiejętności radzenia sobie z problemami edukacyjnymi.

W szkole ponadgimnazjalnej
przysposabiamy
do pracy!
Przysposabiamy do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami.
Przysposobienie realizujemy wieloprofilowo, w
formie teoretycznej i praktycznej. Praktyki wychowankom organizujemy w otwartych i chronionych zakładach pracy - w Damnicy, Słupsku
i Karżniczce.
Oferujemy następujące
profile przysposobienia
do pracy:
• gospodarstwo domowe z elementami rękodzieła artystycznego,
• pomocnik konserwatora terenów zielonych,
• pomocnik obsługi biura,

• rękodzieło artystyczne z elementami małej
gastronomii,
• pomocnik opiekuna osób
niepełnosprawnych.

Pobyt w naszym
internacie jest
bezpłatny!
Rodzice/opiekunowie pokrywają tylko koszty
wyżywienia. Rodziny uboższe (spełniające kryterium dochodowe) mogą korzystać ze wsparcia gminnych ośrodków pomocy społecznej. W
ośrodku naszym przez osiem godzin dziennie
pracuje pielęgniarka. Na miejscu jest też lekarz
psychiatra, prowadzący obserwacje, diagnozę i
konsultacje z rodzicami.
Prowadzimy zajęcia
wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka
Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Ich celem jest wielokierunkowa stymulacja rozwoju psychofizycznego
dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Wczesną interwencją obejmujemy dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami
neurologicznymi, zaburzeniami mowy, niedowidzące, z niedosłuchem, mózgowym porażeniem
dziecięcym i innymi problemami rozwojowymi.

Prowadzimy zajęcia
rewalidacyjnowychowawcze
Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Stanowią one formę realizacji obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki. Praca rewalidacyjno-wychowawcza polega przede wszystkim na nauce nawiązywania kontaktów i komunikowania się z
otoczeniem, usprawnianiu ruchowym, rozwijaniu samodzielności i niezależności w podstawowych sferach życia.

CO MÓWIĄ RODZICE
O NASZEJ PRACY?

Maria S.: - Szkoła w Damnicy jest idealna!
Wcześniej mój syn nie czuł się dobrze wśród tłumu, hałasu. Tutaj znajduje indywidualne podejście, akceptację, zrozumienie, wsparcie. Dużo się już
nauczył. Przy różnych trudnościach nie zostajemy
sami. Zawsze wspierają nas nauczyciele i specjaliści.
Zofia Ch.: - Jeszcze parę lat temu nie wierzyłam, że dostanę wsparcie dla swojego dziecka, pomoc i edukację w jednym miejscu. Nie
wierzyłam, że moja córka będzie mogła komunikować się z otoczeniem, że będzie zrozumiana
poza domem. Dzisiaj, każdy może zobaczyć, że
potrafi okazywać uczucia, emocje. Wszystkiego
nauczyła się w ośrodku.

PRZYJMUJEMY UCZNIÓW
PRZEZ CAŁY ROK!

Aby dziecko mogło być przyjęte do naszego
ośrodka należy złożyć w Starostwie Powiatowym
w Słupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 14 następujące dokumenty:
• wniosek do Starosty Słupskiego (WPS07
- do pobrania ze strony internetowej starostwa) o skierowanie dziecka do danej szkoły,
• podanie o przyjęcie do szkoły,
• aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego,
• ostatnie świadectwo szkolne,
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• kartę zdrowia wraz z informacją o leczeniu
specjalistycznym,
• 2 zdjęcia legitymacyjne,
• podanie o internat (dla zainteresowanych).

Wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów
zapraszamy do ośrodka w dni nauki szkolnej.
Zapraszamy również do odwiedzania nas
w Edukacyjnym Centrum Konsultacji.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego
76-231 Damnica, ul. Korczaka 1, tel./faks 59 811 30 69, 501 475 194
e-mail: oswdamnica@wp.pl, www.oswdamnica.edu.pl, w-han@wp.eu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Ustce
MIEJSCE OBOWIĄZKOWEJ NAUKI I...
POWROTU DO NORMALNOŚĆI

Ośrodek nasz przeznaczony jest dla młodzieży
niedostosowanej społecznie! Powstał jako jeden
pierwszych w kraju i dziś jest wiodącą placówką,
z której doświadczeń korzystają inne ośrodki!

MOŻNA BYĆ DOBRYM!
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to dydaktycznowychowawcza placówka nieferyjna, do której zadań należy
udzielanie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej uzależnieniami. Zadanie to nasz ośrodek realizuje wspólnie z rodzicami i
prawnymi opiekunami naszych wychowanków, instytucjami
powołanymi do zwalczania patologii oraz sądami. Zależy
nam, aby wychowanek naszego ośrodka świadomie budował
swoje życie i osiągał satysfakcję z dokonań, kierował się uniwersalnymi wartościami etycznymi.
Izabela Krawczyk
Placówkę naszą tworzą - gimnazjum dla uczniów klas
dyrektor MOS
I-III i internat. Przyjmujemy chłopców i dziewczęta. Zapewniamy realizację obowiązku szkolnego oraz całodobową opiekę. Zajęcia szkolne realizujemy w oparciu o plan nauczania dla gimnazjów i program Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przebywająca w naszym ośrodku młodzież mieszka w 2, 3 i 4-osobowych
pokojach z aneksami sanitarnymi. Każda dwunastoosobowa klasa ma przydzieloną salę dydaktyczną. Prowadzimy własną stołówkę, dysponujemy nowoczesnymi
salami komputerowymi i realizujemy nowatorskie programy socjoterapeutyczne.
Jesteśmy pod tym względem wzorcową placówką. W oparciu o nasze doświadczenia pracują inne podobne ośrodki w kraju i za granicą.
Młodzież nasza normalnie kontaktuje się ze społeczeństwem i środowiskiem.
Funkcjonujemy prawie w samym centrum Ustki, w bliskim sąsiedztwie miejskiego
Gimnazjum i powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Ze
szkołami tymi organizujemy wspólne imprezy sportowe i kulturalne.

NA KOGO OCZEKUJEMY? JAK PRACUJEMY?
Przyjmujemy młodzież w wieku gimnazjalnym do wszystkich klas w zależności od liczby wolnych miejsc. W przypadku ich braku
tworzymy listę kandydatów oczekujących na
wolne miejsce. Do klasy pierwszej przyjmujemy maksymalnie do dwóch grup - dwadzieścia
cztery osoby.
•
•
•
•
•
•
•

ZAPEWNIAMY:
prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
wspieranie rozwoju psychofizycznego
uczniów, rozwijanie ich zdolności oraz
zainteresowań;
obiektywne i bezinteresowne ocenianie oraz
sprawiedliwe traktowanie;
pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń
szkolnych;
pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
stały kontakt z wychowawcą klasowym
i grupowym;
opiekę podczas lekcji.

NASZ PSYCHOLOG:
• pracuje z wychowankami wymagającymi
pomocy psychologicznej;
• kontaktuje się z placówkami prowadzącymi
głęboką terapię i w miarę potrzeb kieruje
do nich wychowanków;
• organizuje z pracownikami
pedagogicznymi specjalistyczne zajęcia
dla wychowanków; prowadzi obserwacje
służące lepszemu poznaniu każdego
wychowanka, wykryciu przyczyn i źródeł
zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń
szkolnych;
• określa kierunki i programy oddziaływań
terapeutycznych, wychowawczych
i socjalizacyjnych;
• opracowuje prognozy rozwojowe;
• opiekuje się wychowankami mającymi
trudności w przystosowaniu się do życia
w ośrodku.

Każdy ma prawo do rozwoju swoich
zainteresowań.

NASZ PEDAGOG:
• organizuje i prowadzi zajęcia specjalistyczne
i wychowawcze;
• współdziała z administracją oświatową,
policją i wymiarem sprawiedliwości;
• podejmuje działania zmierzające do
uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej
• i mieszkaniowej wychowanków;
• organizuje współpracę wychowawców
z rodzicami (prawnymi opiekunami)
wychowanków.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

POZALEKCYJNE
FORMY PRACY:

Koło Teatralne
Młodzież uczestniczy w warsztatach, przygotowuje własne spektakle, występuje na scenie.
Marsze na orientację,
rajdy i wycieczki piesze
Imprezy te integrują młodzież, wyrabiają zamiłowanie do sportu i rekreacji ruchowej.

NASI WYCHOWAWCY:
przygotowują wychowankom kontrakty
indywidualnego programu terapeutycznego
na czas ich pobytu w ośrodku;
wspierają wychowanków podczas zajęć dydaktycznych, socjoterapeutycznych, samoobsługowych, a także w czasie uczestnictwa
w życiu kulturalnym i społecznym ośrodka;
inspirują i wspomagają działania zespołowe
wychowanków, utrzymują stały kontakt z ich
rodzicami i opiekunami prawnymi;
realizują programy autorskie dostosowane
do potrzeb wychowanków;
stosują innowacyjne programy.

Koło wolontariatu
Młodzież uczy się bezinteresownie pomagać
innym. Uczestniczy w zbiórkach żywności, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, pomaga
zwierzętom ze schroniska.

NASI NAUCZYCIELE:
odpowiadają za prawidłowy przebieg
procesu dydaktycznego wychowanków;
wspierają rozwój psychofizyczny uczniów;
oceniają uczniów obiektywne i sprawiedliwe;
pomagają uczniom w przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych;
współdziałają w procesie dydaktycznowychowawczym z zatrudnionymi w ośrodku
psychologami, pedagogami i wychowawcami.

Koło Dziennikarskie
Wspólne redagowanie gazetki umożliwia wyrażanie przeżyć i przemyśleń, uczy planowania,
organizowania działań. Kształtuje wrażliwość
estetyczną, sprzyja partnerstwu, wyrażaniu własnych myśli i sądów.

W naszym ośrodku
każdy wychowanek
ma zagwarantowane
prawo do wszechstronnego rozwoju
osobowego
i intelektualnego!

Koło sportowe
Zajęcia w ramach koła rozwijają zainteresowania sportowe i uczą aktywnego spędzania
czasu wolnego. Kształtują charakter i pożądane
postawy w działaniu indywidualnym i zespołowym, uświadamiają potrzebę zdrowego trybu
życia, zwiększają poczucie odpowiedzialności za
zdrowie własne i innych.

Koło kulinarne
Prowadzone zajęcia rozwijają u wychowanków umiejętność samodzielnego przygotowywania potraw, bezpiecznego poruszania się po
kuchni, uczą posługiwania się sprzętami i urządzeniami kuchennymi.
Warsztaty z doradztwa
zawodowego
Podczas prowadzonych zajęć wychowanek uzyskuje wiedzę o zawodach, możliwościach kształcenia, swoich możliwościach

wykorzystać je w przyszłości. Uczestnicy tych zajęć poznają samych siebie, kształtują swoją tożsamość i poszukują własnego miejsca w rzeczywistości społecznej.

psychofizycznych i predyspozycjach. Zwiększa
to szansę na podjęcie trafnych i świadomych decyzji. Placówka nasza priorytetowo traktuje te
zagadnienia.
Trening alternatyw
życiowych
To kreatywne zajęcia pomagające uczestnikom w wyborze ścieżki życia. To także czas
na odkrycie indywidualnych zainteresowań i
uzdolnień oraz zdobycie wiedzy, w jaki sposób

Nasi wychowankowie
codziennie
udowadniają, że są
zdolnymi młodymi
ludźmi, gotowymi
mierzyć się nawet
z największymi
wyzwaniami, jakie jest
w stanie przynieść
życie. Dzięki pracy
naszych nauczycieli,
wychowawców
i pedagogów szybko
odnajdują się
w normalnym życiu
i są do niego dobrze
przygotowani.
Poza edukacją i wychowaniem staramy się,
mimo młodego wieku wychowanków, zapewnić
im jeszcze pomoc w wyborze przyszłego zawodu i przygotowaniu do niego, by po opuszczeniu ośrodka mogli wejść w samodzielnie życie i nie musieli na nowo zmagać się ze swoim
problemami.

Zachęcamy samorządy powiatowe do wybierania naszego ośrodka.
Młodzież, na wniosek rodzica kieruje do nas starosta właściwy
ze względu na miesjce zamieszkania ucznia za pośrednictwem
Starostwa Powiatowego w Słupsku. Zgodę na przyjęcie
wychowanka do naszego ośrodka wyraża starosta słupski.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5, tel. 59 814 40 49
e-mail: bursa-ustka@op.pl, www.mos.ustka.pl

To trzeba uwzględnić!
W nauce kluczowych zawodów: technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik
ochrony środowiska, technik architektury
krajobrazu, technik analityk w Zespole
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz
zawodu technik hotelarstwa w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Ustce zapewniamy naszym uczniom,
poza obowiązującym programem,
dodatkowo 150 godzin rocznie staży
zawodowych, a w przypadku zawodu
kucharz w zasadniczej szkole zawodowej
- też dodatkowo, poza obowiązującym
programem szkolnym - 150 godzin praktyk
zawodowych! Uczniowie tych zawodów
będą mogli przejść jeszcze specjalne kursy
specjalistyczne związane z wybranym
zawodem, potwierdzone certyfikatami!
Takiego praktycznego przygotowania
nie zapewnią inne szkoły!

S

zkoły ponadgimnazjalne i specjalne powiatu słupskiego
zapraszają. U nas: Nauka na najwyższym poziomie. Otwarcie na
nowości i świat. Duża kreatywność.
Pełna integracja młodzieży. Nauka
zawodów tylko potrzebnych na rynku pracy. Klasy objęte patronatem
najlepszych zakładów pracy. Klasy
sportowe. Edukacja morska. Staże
i praktyki za granicą. Dodatkowe
godziny staży i praktyk. Bardzo dobre przygotowanie do studiów wyższych. Kształcenie humanistyczne
i politechniczne. Różnorodne zajęcia
pozalekcyjne. Dodatkowe certyfikaty
zawodowe. Właściwe przygotowanie
do pracy, dalszej nauki i życia. Specjalne stypendia dla uczniów klas
pierwszych. Godziny zajęć dostosowane do potrzeb uczniów. Pomoc
w dowozie uczniów do szkoły. Badanie losów absolwentów. Szeroka
oferta zajęć specjalnych kształcenia
ustawicznego.
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