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Szanowni Państwo!
Wiosna każdego roku szkolnego to czas, kiedy nale ży podjąć ważne decyzje
dotyczące wyboru przys złego zawodu. Wiąże się to ze wskazaniem odpowiedniej szkoły,
która pozwoli urzeczywistnić marzenia i zrealizować wybraną ścieżkę kariery w przyszłości.
Jesteśmy Zespołem Szkół, który może spełnić Wasze oczekiwania, choćby dlatego, że
posiadamy wieloletnią tradycję w kształceniu młodzieży. Jesteśmy najstarszą szkołą
w powiecie sochaczewskim – ponad 90 lat tradycji, wielopokoleniowej edukacji, gdzie spod
naszych skrzydeł wyfrunęło kilka pokoleń – dziadków, rodziców i dzieci.
Mamy bardzo dobrą lokalizację – niewielka odległość od stacji PKP i PKS.
Zapewniamy naukę w kilku typach szkół – od liceum ogólnokształcącego, przez technikum
oraz szkołę branżową I stopnia, a także liceum ogólnokształcące dla dorosłych po szkole
branżowej oraz szkołę branżową II stopnia. Oferujemy największą w powiecie
różnorodność kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Nieustannie
rozszerzamy swoją ofertę reagując na potrzeby rynku lokalnego, np. ostatnio technik urządzeń
dźwigowych, technik elektryk.
Zapewniamy atrakcyjne praktyki u pracodawców lub w szkolnym Centrum
Kształcenia Praktycznego, co nas wyróżnia spośród innych szkół średnich. Patronują nam
wielkie firmy lokalne i warszawskie, np. SARENS Polska, LOT AMS Warszawa,
SCHINDLER Polska, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, Warszawskie Zakłady
Mechaniczne.
Dbamy o ws zechstronny rozwój uczniów, rozszerzamy działalność edukacyjną
o rozwój osobowości i kompetencji w ramach środków pozabudżetowych poprzez udział
w zajęciach realizowanych w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej lub
programu wymiany międzynarodowej Erasmus+.
Mamy dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, pełną empatii i tolerancji.
Prowadzimy kształcenie innowacyjnie i nowocześnie z wykorzystaniem interaktywnych form
i metod pracy. Możemy się poszczycić pierws zym mie jscem w Polsce w rankingu
wydawnictwa Perspektywy w technikum logistycznym. Ponadto nasi uczniowie osiągają
wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, min. ogólnopolscy laureaci
w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, konkursie historycznym Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego,
tytuły MISTRZA POWIATU w sporcie, wysokie noty
w egzaminach zawodowych, np. w technikum mechanicznym i budowlanym oraz
logistycznym i informatycznym powyżej wyników okręgu. Nasi uczniowie są stypendystami
programu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych.
Angażujemy się w liczne inicjatywy lokalne i ogólnopolskie, np. w ramach
wolontariatu – mamy laureatów wśród 8 WSPANIAŁYCH.
Jesteśmy szkołą zaangażowaną, kreatywną, otwartą i energicznie realizującą
współczesne wyzwania edukacyjne. Przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo
i wszechstronny rozwój uczniów oraz integrację społeczności szkolnej i lokalnej.
Serdecznie zapraszam na DZIEŃ OTWARTY 24 kwietnia 2019 na godz. 14.00
Julia Jakubowska
Dyrektor szkoły

